
Uchwała nr 27/2020-2024 

Senatu Akademii Sztuk Teatralnych  

im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 8 marca 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 

 

Działając na podstawie: art.28 ust.1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2020, poz.85 z późn. zm.) oraz art.79 ust.5aa ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2020r o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz.695 z późn. zm.), Senat AST 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. W Zasadach i trybie postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok 

studiów na Wydziale Aktorskim w Krakowie w roku akademickim 2021/2022  

w części III „Eliminacja” pkt A) „Sprawdzian konkursowy praktyczny 

punktowany” wykreśla się zdania „Egzamin konkursowy jest poprzedzony warsztatem 

aktorskim prowadzonym przez członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Warsztat 

aktorski nie jest punktowany”. 

2. W warunkach i trybie rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich  

w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na 

Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, kierunek aktorstwo teatru lalek w roku 

akademickim 2021/2022 w części II „Eliminacja” ust. 1a wykreśla się zdanie „Tematy 

i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję” oraz dodaje się zdanie 

„Tematy i zakres zostaną podane przez Komisję wraz z rozpoczęciem postępowania 

rekrutacyjnego”. 

3. W warunkach i trybie rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich  

w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na 

Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu, kierunek reżyseria w zakresie reżyseria teatru 

lalek w roku akademickim 2021/2022 w części III „Eliminacja” ust. 1 zdanie 2 

otrzymuje brzmienie: „Kandydat przy udziale studentów kierunku aktorstwo 

prezentuje etiudę na temat zadany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz 

przygotowuje i prezentuje storyboard na zadany przez ww. Komisję temat”. 

 

§2 

Teksy jednolite zasady i trybu postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok 

studiów w roku akademickim 2021/2022 stanowią załącznik do niniejszej uchwały: 

a) załącznik 1 – Wydział Aktorski w Krakowie (kierunek aktorstwo: specjalność 

aktorstwo dramatyczne oraz specjalność wokalno-aktorska), 

b) załącznik 2 – Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie (kierunek reżyseria: 

specjalność reżyseria teatralna), 

c) załącznik 3 – Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie (kierunek reżyseria: 

specjalność dramaturgia), 

d) załącznik 4 – Wydział Aktorski w Filii AST we Wrocławiu (kierunek aktorstwo: 

specjalność aktorstwo dramatyczne), 



e) załącznik 5 – Wydział Lalkarski w Filii AST we Wrocławiu (kierunek aktorstwo 

teatru lalek), 

f) załącznik 6 – Wydział Lalkarski w Filii AST we Wrocławiu (kierunek reżyseria: 

specjalność reżyseria teatru lalek), 

g) załącznik 7 – Wydział Teatru Tańca w Filii AST w Bytomiu (kierunek aktorstwo: 

specjalność aktor teatru tańca). 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 


