
DF.0141.3.2020 

Zarządzenie nr  15/2019/2020 

Dziekana Wydziału Fizjoterapii A W F we Wrocławiu  
z dnia  15 stycznia  2020 roku 

 

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach 
niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA 
w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2019/2020   

Na podstawie: § 34 ust. 3 pkt 6  Statutu  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz § 22  
Regulaminu Studiów:  

 
§ 1 

Zobowiązuję studentów:  

 I-go roku studiów  II°  zaocznych-WEEKENDOWYCH     kierunku FIZJOTERAPIA - do 

wyboru  prowadzącego   SEMINARIUM MAGISTERSKIE  (spośród n/w nauczycieli 
akademickich)   i dokonania zapisu na ten przedmiot: 
 

Podział  na 4  grupy seminaryjne  pomiędzy katedry Wydziału.  Grupa seminaryjna  liczy 20 osób 
 
              Prowadzący :                                                         Katedra: 

1/ dr hab. Ewa DEMCZUK - WŁODARCZYK, prof. Uczelni.   - Katedra Fizjoterapii 

2/ dr hab. Bożena OSTROWSKA, prof. nadzw.               - Katedra  Terapii Zajęciowej 

3/ dr hab. Alicja DZIUBA – SŁONINA prof. Uczelni          - Kat. Fizjot. w Dysf. Narządu Ruchu 

2/ dr hab. Krzysztof PEZDEK, prof. Uczelni               - Katedra  Terapii Zajęciowej 

 

§ 2 

Z A P I S Y   odbędą się w dniach 21 - 22 stycznia 2020 r.  /wtorek-środa//  drogą 

elektroniczną poprzez aplikację eOrdo omnis umieszczoną na stronie głównej AWF   

www.awf.wroc.pl 

Zapisy w godzinach: pierwszy dzień zapisów od godz. 12.00, ostatniego dnia do godz. 24.00. 

 

§ 3 

W przypadku niedokonania zapisu, student nie będzie mógł realizować Seminarium magisterskiego 
(dyplomowego) w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego  i zostanie skierowany na 
powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku  oraz poniesie opłatę za powtarzanie przedmiotu w kwocie 
zgodnej z obowiązującym w roku akad. 2020/21 Zarządzeniem JM Rektora. 

§ 4 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Dziekan  
   Wydziału Fizjoterapii 

                                                                                           

                                                     Prof.  dr  hab.  Anna Skrzek  

              
 
Uwaga!  

Wybór seminarium nie jest równoznaczny z wyborem promotora. 
– w trakcie odbywania seminarium (w sem.2 letnim) - zostanie ogłoszony imienny wykaz 
Promotorów  prac magisterskich  (spośród wszystkich katedr Wydziału) -  w celu  wyboru 
tematu przez studenta  i  pracy z promotorem w semestrze 3 i 4 /seminarium pracy 
dyplomowej/. 

 


