
UCHWAŁA nr 12 – 2019/2020 

Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

z dnia 05 maja 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 39 – 2018/2019 Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku ustalającej Warunki i tryb rekrutacji 

na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2020/2021 

 

Na podstawie art. 70 ust 1 w zw. 28 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 1 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2020 r 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 641 ze zm.) 

oraz § 144 Statutu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Senat Akademii 

Teatralnej postanawia co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 39 – 2018/2019 Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 

w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku ustalającej Warunki i tryb rekrutacji na studia 

w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2020/2021 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1.  Ust 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„10. Rozpoczęcie rekrutacji: 11 maja 2020, zakończenie rekrutacji, w tym rekrutacji 

uzupełniającej: 30 września 2020.”; 

2.  Ust 11 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„11. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej, o której 

mowa w art. 70 ust. 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza rektor 

zarządzeniem, nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacji.”. 

3. W związku z brzmieniem § 145 i § 146, Statutu Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie oraz treści Uchwały nr 39 – 2018/2019 roku ustalającej 

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza na rok akademicki 2020/2021 w załączniku nr 1 do uchwały 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust 1 Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„1. Rekrutację w Akademii prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna”. 

2) W § 4 ust 2 Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„2. Kierunkowa komisja ds. rekrutacji oraz zespoły egzaminacyjne dokumentują 

przebieg każdej z części postępowania kwalifikacyjnego sporządzając z nich 

stosowny protokół. Protokół podpisuje sekretarz kierunkowej komisji ds. rekrutacji 



lub zespołu egzaminacyjnego biorący udział w danej czynności postępowania. 

Protokoły są przekazywane do Biura obsługi toku studiów lub jego odpowiednika 

w filii i archiwizowane w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego.” 

3) W § 8 ust 2 i 3 Załącznika nr 1 do uchwały otrzymują brzmienie: 

„2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia na 

studia kandydata, który nie spełnia warunku formalnego, jeżeli taki jest przewidziany 

warunkami i trybem rekrutacji.” 

„3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala minimalny wynik kwalifikacji wymagany 

do przyjęcia kandydata na studia najpóźniej w dniu publikacji pierwszej listy 

rankingowej dla danych studiów. Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji 

wymagany do przyjęcia kandydata na studia obowiązuje we wszystkich naborach 

prowadzonych na te studia. W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których 

wynik jest niższy, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o odmowie 

przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.” 

4) W § 11 ust 2 Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„2. Rektor rozpatruje skargi i odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej.”. 

5) W § 13 Załącznika nr 1 do uchwały uchyla się ust 1. 

  

§ 2 

Uchwała została podjęta w trybie obiegowym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                REKTOR  
 

           /- / Prof. dr hab. Wojciech Malajkat 

 


