
Zarządzenie nr 5/2022 

Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie 

z dnia 11 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zmiany  Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie 

 

Działając na podstawie art. 95 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w porozumieniu z Samorządem Studentów Akademii Teatralnej im. 

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, zarządzam co następuje:  

 

§1 

1. W  Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w 

Warszawie, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2021 z dnia 30 września 2021 r. § 10 

otrzymuje brzmienie: 

„ § 10.  

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 przysługują  na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Do wniosku student załącza podpisane przez siebie 

oświadczenie o łącznym okresie przebywania na studiach (załącznik nr 13). 

2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o 

których mowa w § 2 tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

3. Świadczenia, o których mowa w § 2 nie przysługują:  

1) Studentowi, posiadającemu tytuł zawodowy:  

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,  

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

2) Studentowi, który został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji 

Dyscyplinarnej dla Studentów;  

3) Studentowi, który został skreślony z listy studentów w wyniku ostatecznej decyzji; 

4) Studentowi, który uzyskał świadczenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub nieprawdziwych 

dokumentów; 

5) Studentowi danego kierunku, który ukończył na nim cykl kształcenia; 

6) Studentowi, który uzyskał od dziekana zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy 

dyplomowej; 

7) Studentowi, który znajduje się w okresie urlopu udzielonego na podstawie regulaminu studiów;  

8) Studentom, którzy są kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy 

podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w 

związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych; 

9) Studentom, którzy są funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo którzy 

podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc 

w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie. 

4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 wynosi 12 semestrów, bez 

względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia 

przysługują na studiach: 



1)  pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

5.Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął 

jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 

semestrów. 

6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na 

studiach, o których mowa w ust 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o 

których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , z wyjątkiem semestrów 

na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego 

tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku 

kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. W 

przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, 

świadczenie o którym mowa w § 2 pkt 2  przysługuję przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy 

ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Student ubiegający się o świadczenia składa we wniosku o przyznanie świadczeń oświadczenie 

o nieubieganiu się oraz o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku, w tym na innej uczelni.  

9. Składając wniosek o przyznanie świadczeń student wskazuje w formie oświadczenia kierunek studiów, 

na którym będzie pobierał świadczenia. Wybór kierunku jest wiążący przez okres, na jaki zostały 

przyznane świadczenia.”. 

 

2. Ujednolicony tekst Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2022 roku. 

 

 
           REKTOR  
 

     /- / Prof. dr hab. Wojciech Malajkat 


