
Przewodnik – rekrutacja na kierunek reżyserii w trybie online. Na rok akademicki 2021/2022 

Szanowni Kandydaci, 

W związku pandemią wirusa COVID-19 rekrutacja na kierunek reżyserii w roku akademickim 2021/2022 zostanie 

przeprowadzona w systemie hybrydowym. Zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia wszystkich etapów 

egzaminów online – będzie to podyktowane aktualną sytuacją pandemiczną w kraju.  

ETAP 1 – 2 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. 

Dostarczenie egzemplarza reżyserskiego w formie pdf do systemu IRK. System zostanie zamknięty o godzinie 

24:00. Nie ma możliwości podmiany plików w trakcie rekrutacji – bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie 

egzemplarza przed jego wgraniem. Zespół rekrutacyjny nie bierze odpowiedzialności za błędne przygotowanie 

plików i ich wgranie do systemu IRK.  

Egzemplarze reżyserskie wysyłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.  

Wyniki etapu 1 będą podane w systemie IRK najpóźniej do 16 września 2021r. do godziny 20:00. Prosimy o nie 

dzwonienie przed tym terminem.  

Do kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do etapu 2 i 3 zostaną wysłane również zaświadczenia w formie 

pisemnej, na wskazany w kwestionariuszu adres do korespondencji.  

ETAP 2 – 20-22 września 2021 r. 

1. 20.09.2021r. Godzina 9.00 spotkanie wszystkich kandydatów z władzami kierunku, rozdanie tematów etiud.  

2. Godzina 10:00 odbędzie się egzamin z rysunku.  

3. Godzina 12:00 odbędzie się egzamin z umuzykalnienia.  

4. Godzina 14:00 odbędzie się egzamin z języka angielskiego 

5. 21.09.2020 r. Godzina 9:00-17:00 odbiór wszystkich etiud. Egzamin będzie miał formę próby czytanej. 

Kandydat obsadza członków komisji w rolach aktorskich i prowadzi próbę opisując sytuacje i relacje między 

postaciami 

6. 22.09.2020r. Godzina 9:00-17:00 j.w. Egzamin będzie miał formę próby czytanej. Kandydat obsadza członków 

komisji w rolach aktorskich i prowadzi próbę opisując sytuacje i relacje między postaciami. 

ETAP 3 – 23-24 września 2021 r. 

1. 23.09.2021r. Godzina 10:00-17:00 – egzamin teoretyczny. Egzamin będzie miał formę rozmowy kandydata z komisją. 

2. 24.09.2021r. Godzina 10:00-17:00 – egzamin teoretyczny. Egzamin będzie miał formę rozmowy kandydata z komisją. 

3. 24.09.2021r. Godzina 17:00 – Zebranie komisji. 

4. 24.09.2021r. Godzina 20:00 – Ogłoszenie wyników. 
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