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PLAN OSZCZĘDNOŚCI NA SEMESTR ZIMOWY  

ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 

KRAKÓW 

 
 

I. Organizacja procesu dydaktycznego 

 

1. Od 3 października do 11 grudnia 2022 r. ogranicza się czas trwania zajęć dydaktycznych i czas 

pracy indywidualnej studentów w budynkach do pięciu dni roboczych w tygodniu, z wyjątkiem 

budynku przy ul. Warszawskiej. Budynki będą zamykane o godzinie 22:00. 

2. Zasada określona w pkt 1 nie dotyczy: 

- premier spektakli dyplomowych i prób do nich, z zachowaniem godz. 22:00 jako godziny 

zamknięcia budynku, 

- działalności artystycznej w dniach zamknięcia budynków; to oznacza, że w tych 

terminach nie są grane spektakle, nie angażujemy się w działania wymagające pracy w 

salach w weekendy, nie są organizowane warsztaty i szkolenia w tych okresach, przy 

czym nie dotyczy to działań już zaplanowanych, z których nie możemy się wycofać, 

- wydarzeń artystycznych, na które wcześniej pozyskano dofinansowanie z zewnątrz 

i niemożliwa jest ich realizacja w dni robocze do 22:00, tj. w szczególności Forum 

Młodej Reżyserii i przygotowań do nich.  

3. Od 12 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r. budynki będą zamknięte.  

4. W okresie od 12 grudnia do 22 grudnia 2022 r. i od 3 stycznia do 8 stycznia 2023 r. zajęcia będą 

się odbywać w formie online, za wyjątkiem prób do spektakli dyplomowych. 

5. Od 9 stycznia do 2 lutego 2023 r. budynki będą otwarte również w weekendy i do godz. 23:00. 

 

Zasady pracy na wydziałach w Krakowie 

 

Wydział Aktorski 

1. Budynek przy ul. Straszewskiego będzie zamknięty w weekendy do 8 stycznia 2023 r., a w dni 

powszednie od poniedziałku do piątku otwarty do godziny 22:00. 

2. W czasie sesji praca odbywać się będzie przy świetle roboczym, a na czas egzaminu istnieje 

możliwość dodatkowego oświetlenia, ale bez zmian światła (jedno ustawione światło).  

3. Na potrzeby pokazów egzaminacyjnych należy korzystać z wyłącznie z  rzeczy dostępnych  

w magazynach, wprowadza się zakaz kupowania dodatkowych materiałów.  

4. Bezwzględny, nieprzekraczalny czas trwania egzaminów w sesji:  

- sceny, piosenka: 1 godz. 15 minut, 

- wiersz, proza: 45 minut. 

 

Wydział Reżyserii Dramatu 

1. Egzaminy WRD w trakcie trwania przerwy semestralnej mogą się odbywać wyłącznie  

w budynku przy ul. Warszawskiej. 

2. Podczas sesji WRD egzaminy semestralne po I, II i III semestrze realizowane będą w światłach 

roboczych (ze względu na ich warsztatowy charakter). 
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3. Egzaminy semestru IV-VI będą się odbywać w ograniczonym, niezbędnym dla zbudowania 

warstwy inscenizacyjnej oświetleniu, stosowanym wyłącznie na 3 próbach generalnych  

i pokazie egzaminacyjnym. 

4. Wstrzymuje się zakupy rekwizytów i materiałów do scen, za wyjątkiem ewentualnych 

niezbędnych  zakupów na egzamin II roku u dr hab. Barbary Hanickiej. 

5. Studentki i studenci WRD do pracy własnej poza zajęciami planowanymi mogą rezerwować  

wolne sale do godziny 22:00 w soboty i niedziele w budynku przy ul. Warszawskiej. 

6. Od 12 do 21 grudnia 2022 r. oraz  od 3 do 5 stycznia 2023 r. zajęcia będą odbywać się online. 

 

II. Działania organizacyjne 

 

1. Obniżenie temperatury ogrzewania do 19°C w okresach używania budynków i do racjonalnego 

poziomu w godzinach ich zamknięcia, przy stałej obserwacji skutków tych działań dla 

użytkowników. 

2. Obniżenie temperatury ogrzewania ciepłej wody w godzinach nocnych i w czasie przerw 

w pracy w budynkach. 

3. Ograniczenie czasu pracy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 

6. Windy mogą być używane tylko wtedy, gdy jest to konieczne – do sprzątania budynków, 

przewozu elementów dekoracji, przemieszczania się osób, które z windy korzystać muszą. 

7. Ograniczenie używania ilości wykorzystywanych źródeł świateł scenicznych w czasie prób i sesji 

egzaminacyjnych.  

8. Ograniczenie pracy urządzeń energochłonnych, w tym lodówek. 

9. Wyłączanie światła, komputerów, drukarek i innych urządzeń po zakończeniu pracy, za 

wyjątkiem tych urządzeń, które muszą pracować. 

10. Ograniczenie kosztów dojazdów dla pedagogów do wysokości kosztów biletów komunikacji 

publicznej. 

11. Zracjonalizowanie zakupów i zużycie artykułów biurowych i środków czystości. 

12. Zaprzestanie zakupów wody konsumpcyjnej.  

13. Zawieszenie działalności kół naukowych w semestrze zimowym 2022/2023. 

14. Niewynajmowanie sal zajęć w semestrze zimowym 2022/2023, o ile nie będzie to ekonomicznie 

uzasadnione. 

15. Porównywanie co miesiąc zużycia ciepła, energii i wody ze zużyciem  z roku 2019 i weryfikacja, 

jakie oszczędności przynoszą podejmowane działania oszczędnościowe.  

 

 
Rektor AST 

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 


