
Uchwała nr 22/2020-2024 

Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 1 lutego 2021 roku 

 

w sprawie: rektyfikacji uchwały Senatu nr 121/2016-2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

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

szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2020, poz.85) 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), Senat AST uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

W §1 uchwały Senatu nr 121/2016-2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. dodaje się ust.3 o 

brzmieniu: „W przepadku rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 stosuje się warunki oraz 

tryb ustalony uchwałą Senatu AST nr 74/2016-2020 z dnia 17 czerwca 2019 r. ze zmianami 

wprowadzonymi niniejszą uchwałą, z zastrzeżeniem, że:  

 

1. Rejestracja elektroniczna 

• termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji dla wszystkich wydziałów 5.05.2021 r. 

• termin zakończenia elektronicznej rejestracji: 

▪ Wydział Aktorski w Krakowie: 21.06.2021 r., godz. 23.59 

▪ Wydział Aktorski we Wrocławiu: 21.06.2021 r., godz. 23.59 

▪ Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo teatru lalek: 21.06.2021 r., godz. 23.59 

▪ Wydział Reżyserii Dramatu: 16.08.2021 r., godz. 23.59 

▪ Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria: 12.09.2021 r., godz. 23.59 

▪ Wydział Teatru Tańca: 30.08.2021 r., godz. 23.59 

 

2. Egzaminy wstępne 

• Wydział Aktorski w Krakowie, specjalność aktorstwo dramatyczne i specjalność 

wokalno-aktorska: termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych – 29.06.2021 r., termin 

zakończenia egzaminów wstępnych – 24.07.2021 r. 

• Wydział Aktorski we Wrocławiu: termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych – 

28.06.2021 r., termin zakończenia egzaminów wstępnych – 26.07.2021 r. 

• Wydział Lalkarski, kierunek aktorstwo teatru lalek: termin rozpoczęcia egzaminów 

wstępnych – 5.07.2021 r., termin zakończenia egzaminów wstępnych – 26.07.2021 r. 

• Wydział Reżyserii Dramatu, specjalność reżyseria teatralna: termin rozpoczęcia 

egzaminów wstępnych – 27.08.2021 r., termin zakończenia egzaminów wstępnych – 

4.09.2021 r. 

• Wydział Reżyserii Dramatu, specjalność dramaturgia: termin rozpoczęcia egzaminów 

wstępnych – 27.08.2021 r., termin zakończenia egzaminów wstępnych – 2.09.2021 r 

• Wydział Lalkarski, kierunek reżyseria, termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych – 

17.09.2021 r., termin zakończenia egzaminów wstępnych – 27.09.2021 r. 

• Wydział Teatru Tańca, termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych – 6.09.2021 r., 

termin zakończenia egzaminów wstępnych – 17.09.2021 r. 



3. Zakończenie postępowania rekrutacyjnego dla wszystkich wydziałów: 30.09.2021 r. 

 

4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala właściwy dziekan.” 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rektor AST 

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 


