
Uchwała nr 104/2012 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 

im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

z dnia 16 kwietnia 2012 r. 

 

 

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok   

                  akademicki  2013/2014 

 

 

Działając na podstawie: art. 45 ust.1 Statutu PWST w zw. z art.169 ust.2 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 164, poz.1365 

z późn. zm.): 

 

 

 Senat Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie 

niniejszym ustala zasady rekrutacji na rok akademicki 2013/2014, które będą 

obowiązywać: 

1. na Wydziale Aktorskim w Krakowie (na kierunku aktorstwo: specjalność 

aktorstwo dramatyczne oraz specjalność wokalno-aktorska) w wymiarze 9 

semestrów i na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie (na kierunku 

reżyseria: specjalność reżyseria teatralna oraz specjalność dramaturgia) w 

wymiarze 10 semestrów; 

2. na Wydziale Aktorskim w Filii PWST we Wrocławiu  (na kierunku aktorstwo: 

specjalność aktorstwo dramatyczne oraz specjalność pantomimiczno-

ruchowa) w wymiarze 9 semestrów i  na Wydziale Lalkarskim w Filii PWST we 

Wrocławiu (na kierunku aktorstwo: specjalność aktorstwo teatru lalek) w 

wymiarze 9 semestrów oraz na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria 

teatru muzycznego, specjalność reżyseria teatru lalek w wymiarze 10 

semestrów; 

3. na Wydziale Teatru Tańca PWST z siedzibą Bytomiu (na kierunku aktorstwo: 

specjalność aktor teatru tańca) w wymiarze 9 semestrów. 



Załączone zasady obowiązują w stosunku do postępowań rekrutacyjnych 

przeprowadzanych na rok akademicki 2013/2014. 

Szczegółowe zasady rekrutacji są zawarte w załącznikach nr 1-5: 

1/ Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów 

na Wydziale Aktorskim w Krakowie w roku akademickim 2013/14 

2/ Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów 

na Wydziale Reżyserii Dramatu 2013/14 

3/ Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów 

na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu 2013/14 

4/  Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów 

na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu 2013/14 

5/  Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów 

na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu 2013/14 

 

Rektor PWST  

 

 

 

prof. Ewa Kutryś 

 

 

 

 


