Zarządzenie nr 6/2021
Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
z dnia 19 lutego 2021 roku
w sprawie określenia terminów zajęć oraz sesji w semestrze zimowym i letnim roku 2020/2021
w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Na podstawie art. 23 ust. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. (Dz.U z
2020, poz. 85 ze zm.), art. 79 ust 7a ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 ze zm.), oraz § 12 ust.
2 Statutu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Rozporządzenia Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania uczelni artystycznych w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem
COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1832) oraz w związku z Zarządzeniem nr 3/2021 Rektora Akademii
Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie z dnia 18 lutego 2021 r. określające organizację zajęć
dydaktycznych oraz biblioteki od dnia 22 lutego 2021 roku w związku z działaniami podejmowanymi w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Teatralnej im.
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, zarządzam, co następuje:
§1
Terminy zajęć oraz sesji w semestrze zimowym i letnim roku 2020/2021
1. Dla kierunku wiedza o teatrze – zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 34/2020 z dnia 17
czerwca 2020 roku.
2. Dla kierunku aktorstwo i reżyseria w Warszawie:
a) 22 lutego 2021 – 11 kwietnia 2021 – realizacja zajęć teoretycznych semestru letniego
b) 2 kwietnia 2021 – 5 kwietnia 2021 – przerwa świąteczna
c) 12 kwietnia 2021 – 15 maja 2021 – realizacja zajęć praktycznych semestru zimowego
d) 17 maja 2021 – 28 sierpnia 2021 – realizacja zajęć praktycznych semestru letniego
3. Dla kierunków w Filii:
a) do 5 marca 2021 – realizacja zajęć praktycznych semestru zimowego
b) 6 marca 2021 – 14 marca 2021 – sesja egzaminacyjna semestru zimowego
c) 15 marca 2021 – 21 marca 2021 – przerwa semestralna
d) 2 kwietnia 2021 – 5 kwietnia 2021 – przerwa świąteczna
e) 22 marca 2021 – 11 lipca 2021 – realizacja zajęć semestru letniego
f) 12 lipca 2021 – 18 lipca 2021 – sesja egzaminacyjna semestru letniego
g) do 15 września 2021 – egzaminy poprawkowe w terminach indywidualnych
§2
1. Traci moc zarządzenie nr 4/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2020
z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia terminów zajęć oraz sesji w semestrze zimowym
roku 2020/2021 w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
/- / Prof. dr hab. Wojciech Malajkat

