
Uchwała nr 67/2020-2024 

Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 30 maja 2022 roku 

 

 

w sprawie: zmiany regulaminu studiów 

 

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

Wyspiańskiego w Krakowie oraz art.28 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2022, poz.574 z późn. zm.) i art.96 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, 

poz.583 z późn. zm.),  Senat AST uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie zmienia Regulamin 

studiów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie ustalony uchwałą 

Senatu nr 64/2016 – 2020 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w ten sposób, że: 

1) §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Student otrzymuje legitymację studencką”, 

2) w §10 dodaje się ust.4 o brzemieniu: „Student, który brał udział w występach artystycznych 

zgodnie z ust.1 lub ust.2 po ich zakończeniu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o udziale 

w pozauczelnianej aktywności artystycznej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

regulaminu studiów”, 

3) w §24 uchyla się ust.2,  

4) §27 ust.2 zd.2 otrzymuje brzmienie: „Wpis następuje w karcie okresowych osiągnięć oraz w 

protokole przygotowanym przez dziekanat” 

5) §29 ust.1 zd.3 otrzymuje brzmienie: „Ocena z każdego przedmiotu wchodzącego w skład 

łącznego egzaminu wpisywana jest do karty okresowych osiągnięć oddzielnie” 

6) §29 ust.5 zd.2 otrzymuje brzmienie: „Egzaminujący wpisuje ocenę w karcie okresowych 

osiągnięć oraz w protokole przygotowanym przez dziekanat” 

7) §29 ust.6 zd.4 otrzymuje brzmienie: „Wpisu oceny do karty okresowych osiągnięć oraz protokołu 

dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot” 

8) §31 ust.9 otrzymuje brzmienie: „Wynik egzaminu komisyjnego odnotowuje przewodniczący 

komisji w karcie okresowych osiągnięć oraz w protokole, który podpisują przewodniczący i 

członkowie komisji egzaminacyjnej”, 

9) §31 ust.12 otrzymuje brzmienie: „Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie komisyjnym 

jest równoznaczna z oceną niedostateczną, którą wpisuje się do karty okresowych osiągnięć oraz 

do protokołu” 

10) §32 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Zaliczenia oraz oceny z zaliczeń i egzaminów wpisywane są do 

karty okresowych osiągnięć oraz do protokołu przygotowanego przez dziekanat” 

11) §35 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Zgodę na wpis warunkowy odnotowuje się na wniosku studenta 

o wpis warunkowy z określeniem ostatecznego terminu zaliczenia zaległego przedmiotu” 

12) §38 ust.3 zd.2 otrzymuje brzmienie: „W szczególności jest to: niezłożenie (niepodpisanie) 

ślubowania, nieodebranie legitymacji studenckiej” 

13) §48 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Przygotowanie pisemnej pracy dyplomowej rozpoczyna się na 

kierunku aktorstwo od 7 semestru studiów, zaś na kierunku reżyseria od 8 semestru studiów i 

następuje w ramach „seminarium dyplomowego”, 

14) §48 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Student zobowiązany jest do wyboru promotora na kierunku 

aktorstwo z początkiem 7 semestru studiów, zaś na kierunku reżyseria z początkiem 8 semestru 

studiów. W przypadku niedokonania takiego wyboru promotora wyznacza dziekan”, 

 

15) §48 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem zaliczenia na kierunku aktorstwo 7 semestru 

studiów, zaś na kierunku reżyseria 8 semestru studiów jest wybranie i zgłoszenie tematu pisemnej 

pracy dyplomowej. Temat pracy zatwierdza dziekan”, 



16) §48 ust.6 otrzymuje brzmienie: „Student zobowiązany jest do uczestnictwa w konsultacjach w 

ramach seminarium dyplomowego, trwających na kierunku aktorstwo w trakcie 7-9 semestru, 

zaś na kierunku reżyseria w trakcie 8-10 semestru, na koniec 8 semestru ma obowiązek złożyć 

konspekt pisemnej pracy dyplomowej wraz z I rozdziałem na kierunku aktorstwo, natomiast na 

koniec 9 semestru na kierunku reżyseria”, 

17) §52 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Ocenę pisemnej pracy dyplomowej ustala się w oparciu o 

średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora pracy oraz recenzenta, i zaokrągla 

się wg następujących zasad: 

3,00-3,30 – dostateczny (3,0) 

3,31-3,70 – dostateczny plus (3,5) 

3,71-4,30 – dobry (4,0) 

4,31-4,70 – dobry plus (4,5) 

4,71-5,30 – bardzo dobry (5,0) 

5,31-5,50 – celujący (5,5)”. 

18) §53 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest jako średnia 

arytmetyczna ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za odpowiedzi na postawione przez 

komisję pytania i zaokrąglana jest wg następujących zasad: 

3,00-3,30 – dostateczny (3,0) 

3,31-3,70 – dostateczny plus (3,5) 

3,71-4,30 – dobry (4,0) 

4,31-4,70 – dobry plus (4,5) 

4,71-5,30 – bardzo dobry (5,0) 

5,31-5,50 – celujący (5,5)”, 

19) §54 ust.2 lit.c) otrzymuje brzmienie: „wydanie dokumentów (legitymacji oraz ich duplikatów, 

duplikatu dyplomu ukończenia studiów i duplikatu suplementu do dyplomu, odpisu w języku 

obcym dyplomu ukończenia studiów i odpisu w języku obcym suplementu do dyplomu – innych 

niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)”, 

20) w §56 ust.3 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

w szczególności, gdy student pochodzi z kraju objętego konfliktem zbrojnym można odstąpić od 

wymogu zaopiniowania wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której student 

zamierza się przenieść oraz z przełożenia dokumentacji potwierdzającej dotychczasowym 

przebieg studiów i w takim przypadku oparcie się na oświadczeniu studenta, a w razie 

konieczności także przeprowadzenie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się” 

21) w §56 ust.5. dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

w szczególności, gdy student pochodzi z kraju objętego konfliktem zbrojnym przeniesienie może 

nastąpić w dowolnym momencie semestru”, 

22) skreśla się §57 ust.4, 

23) w §57 ust.7 dodaje się zdanie trzecie o brzemieniu: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

w szczególności, gdy student pochodzi z kraju objętego konfliktem zbrojnym wniosek o 

indywidualny plan studiów może być złożony w dowolnym momencie semestru”, 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem zmian określonych w §1 pkt 1)  – 19), które 

wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 roku. 

 

 

 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 
 


