Zarządzenie nr 9/2011
Rektora PWST im. L. Solskiego w Krakowie
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie: limitu przyjęć na studia na rok akademicki 2011/2012
1. Niniejszym na podstawie propozycji przedstawionych na posiedzeniu Senatu w
dniu 18 kwietnia 2011 r. przez Dziekanów: Wydziałów Aktorskich (w Krakowie i w
Filii we Wrocławiu), Wydziału Lalkarskiego w Filii we Wrocławiu, Wydziału Teatru
Tańca z siedzibą w Bytomiu i Wydziału Reżyserii Dramatu w Krakowie zarządzam
następujące limity przyjęć na studia na rok akademicki 2011/2012 :
2. Na WA w Krakowie zostanie przyjętych na kierunek aktorstwo, na specjalność
aktorstwo dramatyczne – 22 kandydatów i na specjalność wokalno - aktorską – 8
kandydatów, na WRD w Krakowie – na kierunek reżyseria, na specjalność
reżyseria teatralna i na specjalność dramaturg teatru - 8 kandydatów (Komisja
Rekrutacyjna RW WRD zastrzegła sobie decyzję rozdziału miejsc między obie
specjalności).
3. Na Wydział Teatru Tańca (WTT) PWST z siedzibą w Bytomiu zostanie przyjętych
na kierunek aktorstwo, na specjalność aktor teatru tańca - 25 kandydatów
4. W Filii PWST we Wrocławiu na WA zostanie przyjętych 20 kandydatów, na
Wydział Lalkarski - 20 Kandydatów, na specjalność reżyseria teatru lalek - 3
kandydatów oraz na 2 letnie Studia Podyplomowe – min 20 osób.
5. Poniższa tabela zestawia powyższe ustalenia.
Limity przyjęć na Wydziały PWST na rok akademicki 2011/2012

WA Kraków – kierunek aktorstwo

specjalność aktorstwo dramatyczne

specjalność wokalno-aktorska

WRD Kraków – kierunek reżyseria

30

22

8

8

specjalność reżyseria teatralna

4

specjalność dramaturg teatru

4

WTT Bytom – kierunek aktorstwo

25

specjalność aktor teatru tańca

25

WA Wrocław – kierunek aktorstwo

20

specjalność aktorstwo dramatyczne
specjalność pantomimicznoruchowa
WL Wrocław – kierunek aktorstwo
2 letnie Studia Podyplomowe –
Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży
( przy WL w Filii we Wrocławiu)

specjalność reżyseria teatru lalek

20

min 20

3

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PWST
prof. Ewa Kutryś

