Zarządzenie nr 3/2011
Rektora PWST im. L. Solskiego w Krakowie
z dnia 2 lutego 2011 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów w PWST im. L. Solskiego w Krakowie w oparciu
o postanowienie przyjęte Uchwałą Senatu PWST z dnia 20 grudnia 2010.
§1
Wprowadza się zmiany w treści Regulaminu Studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im.
L. Solskiego w Krakowie w oparciu o postanowienie przyjęte Uchwałą Senatu PWST nr 74 z dnia
20 grudnia 2010 r.
§2
W treści przedmiotowego Regulaminu wprowadza się następujące zmiany:
1/ §22 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest uzyskanie
zaliczenia z poszczególnych przedmiotów do końca trwania zajęć dydaktycznych w danym
semestrze".
2/ §42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Promotorem pracy magisterskiej w PWST może być
samodzielny pracownik naukowy (profesor, doktor habilitowany) lub w uzasadnionych
przypadkach pomocniczy pracownik naukowy (doktor, magister), który otrzymał stosowną zgodę
Rady Wydziału. Jednoczesnie brzmienie ust. 2. pozostaje w niezmienionej formie jako ust. 3 tego
paragrafu.
3/ w miejscach, w których mowa o Wydziałach PWST w Krakowie i Wrocławiu uzupełnia się zapis
o nazwę Wydziału Teatru Tańca, i tak przedmiotowe ustępy otrzymują brzmienie:
§8 ust.1:
„Student I roku Wydziału Aktorskiego, Wydziału Teatru Tańca i Wydziału Lalkarskiego nie może
brać udziału w występach artystycznych realizowanych poza PWST. W wyjątkowych wypadkach,
za uprzednią zgodą Dziekanów, podjętą w porozumieniu z pedagogami prowadzącymi
przedmioty kierunkowe, dopuszczalny jest udział studenta w w/w występach”.
§8 ust.2:
„Student wyższych lat studiów na Wydziale Aktorskim, Wydziale Teatru Tańca i Wydziale
Lalkarskim może brać udział w występach artystycznych realizowanych poza PWST, jednakże
tylko za uprzednią zgodą wyrażoną przez Dziekanów”.
§17 ust.1:
„W egzaminach semestralnych studentów Wydziału Reżyserii Dramatu mogą brać udział studenci
II, III i IV roku Wydziału Aktorskiego, Wydziału Teatru Tańca i Wydziału Lalkarskiego za zgodą
Dziekana”.
§17 ust.2:
"Udział studentów w egzaminach, o których mowa w ust.1 odbywa się za zgodą Dziekanów
Wydziału Aktorskiego i Reżyserii Dramatu, Wydziału Teatru Tańca i Wydziału Lalkarskiego,

podjętą w porozumieniu z pedagogami prowadzącymi zajęcia".
§36 pkt a):
"dyplomowe występy artystyczne (na Wydziale Aktorskim, Teatru Tańca i
przedstawienia dyplomowe (na Wydziale Reżyserii Dramatu)".

Lalkarskim) albo

§44 pkt 1.:
"Student WA, WL i WTT uzyskuje absolutorium z chwilą zaliczenia wszystkich przedmiotów
okreslonych
w
planie
studiów,
w
tym
również
dyplomowych
występów
artystycznych/przedstawienia dyplomowego, uzyskania zaliczenia na seminarium magisterskim
oraz złożenia i przyjęcia przez promotora pisemnej pracy magisterskiej".
§3
Zmiany Regulaminu Studiów, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu wchodzą w życie z
początkiem roku akademickiego 2011/2012.

Rektor PWST
prof. Ewa Kutryś

Otrzymują:
Prorektor PWST, prof. K. Globisz
Prorektor ds Filii PWST we Wrocławiu
Dziekan WA PWST w Krakowie
Dziekan WRD PWST w Krakowie
Dziekan WTT z siedzibą w Bytomiu
Dziekan WA PWST we Wrocławiu
Dziekan WL PWST we Wrocławiu
Dział Nauczani PWST w Krakowie
Dział Nauczani PWST w Bytomiu
Dział Nauczani PWST we Wrocławiu
Samorząd Studencki
a/a

