
 

 

Uchwała nr 84/2020-2024 

Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 26 września 2022 roku 

 

 

w sprawie: korekty zasad rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 

 

Działając na podstawie: art.16 ust.2 pkt 9) Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Krakowie oraz art.28 ust.1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2022, poz.574 z późn. zm.) Senat Akademii Sztuk Teatralnych 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie uchwala, co następuje: 

 

§1 

Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie postanawia skorygować 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 2023/2024, w części I Eliminacji pkt. 5 lit. d), 

który niniejszym otrzymuje brzmienie: 

„d) Komisja Ruchu i Wyobraźni – kandydat(ka) powinien(-na) być w stroju sportowym, przylegającym 

do ciała (np. legginsy i t-shirt, w kolorze ciemnym). Obuwie do wyboru: 

sportowe, ewentualnie baletki lub boso. Bez biżuterii, zegarków, włosy spięte. Nagrany 

materiał powinien przedstawiać całą sylwetkę na neutralnym tle. Kandydat(ka) przygotowuje: 

− dwa tańce:  

• taniec ludowy – fragment jednego, wybranego przez siebie tańca do podkładu muzycznego 

(link na stronie). Prezentacja powinna zawierać charakterystyczny dla danego tańca krok, 

ewentualne inne charakterystyczne elementy choreograficzne. Czas nagrania to ok. 30 

sekund.  

• taniec wybrany przez kandydata(-tkę) - każdy rodzaj tańca bądź ekspresji ruchowej. Czas 

nagrania do 30 sekund.  

− trzy zadania ruchowe - kandydat(ka) wykonuje je bez użycia głosu, słów i dźwięków, za pomocą 

ekspresji ciała. Każde zadanie to oddzielne nagranie. Czas trwania każdego zadania do 60 sekund: 

• zrób kanapkę na statku kosmicznym,  

• Guliwer wśród liliputów,  

• ptak drapieżny 

−  dwa zadania animacyjne na wyobraźnię – czas trwania każdej z etiud do 60 sekund.  

• zadanie: koszula – animacja koszuli – prezentacja dwóch różnych postaci  

• zadanie: dowolny przedmiot – dowolny przedmiot zmienia się w zwierzę” 

 

§ 2 

Tekst jednolity Warunków i trybu 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 2023/2024, uwzględniający zmiany, o których 

mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 


