
      

 

 

 

Zarządzenie nr 5/2022 
Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

 z dnia 14 lutego 2022 roku 
 
 
w sprawie: organizacji kształcenia i funkcjonowania Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Krakowie w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 

 
 
Działając na podstawie art.23 ust.2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2021, poz.478), zarządzam, co następuje: 
 

 
§ 1 

1. W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 kształcenie odbywa się co do zasady  
w trybie stacjonarnym. 

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą właściwego dziekana, zajęcia mogą odbywać się  
w formie zdalnej lub hybrydowej (tj. częściowo stacjonarnie i zdalnie). 

3. Listę zajęć prowadzonych stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo sporządza właściwy dziekan  
w uzgodnieniu z pedagogami prowadzącymi dane zajęcia i przekazuje ją Rektorowi. Lista może 
ulegać zmianom (aktualizacji) w zależności od sytuacji związanej z zagrożeniem 
epidemiologicznym. 

4. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, określonych w programie studiów, w szczególności 
zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, a także egzaminy dyplomowe mogą odbywać się 
w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  
W przypadku weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się lub egzaminu dyplomowego 
przeprowadzanych on-line wymagane jest wykorzystanie platformy MS Teams i uprzednie 
ustalenie tożsamości osoby egzaminowanej. 

 
§ 2 

Wprowadzam: 
1) Wytyczne dot. prowadzenia zajęć stacjonarnych w czasie epidemii COVID-19 – stanowiące 

załącznik nr 1 do zarządzenia, 
2) Ogólne warunki przebywania w budynkach AST i korzystania z jej infrastruktury – stanowiące 

załącznik nr 2 do zarządzenia, 
3) Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19 – stanowiące 

załącznik nr 3 do zarządzenia. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2022 roku. 
 
 

Rektor AST 
/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 



 

 

 
 

Otrzymują:  
Prorektorzy 
Dziekani 
Kanclerz 
Zastępcy kanclerza 
Kwestor 
Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu 
Dyrektor Biura ds. organizacji Filii w Bytomiu 
Kierownicy działów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach 
Samorząd Studencki  


