
F.021.31.2021 
 Zarządzenie nr 8  /2021/2022 

Dziekana Wydziału Fizjoterapii 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  

z dnia 13 października 2021 roku 
 

W sprawie: ponownego zapisu na  ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku    
studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału  Fizjoterapii  w  semestrze zimowym  
roku akad. 2021/2022. 
 

§ 1 

Zobowiązuję studentów: 

I-szego  roku studiów II°    stacjonarnych         kierunku Kosmetologia 
 

do wyboru  i dokonania  zapisu na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, do realizacji w   semestrze 
zimowym (pierwszym)  roku akad. 2021/22  (wg poniższego wykazu): 
 
- studenci wybierają jedną ścieżkę specjalizacyjną  /cz.1/ z  kontynuacją jej realizacji w 
semestrze 2 
 

1. Odnowa psychosomatyczna z elementami wellness 
2. Podstawy kreowania wizerunku 

 

 
§ 2 

Z a p i s y  odbędą się  drogą elektroniczną  poprzez portal dziekanatowy  eOrdo omnis  
(eDziekanat) umieszczony na stronie głównej AWF we Wrocławiu www.awf.wroc.pl  
w sekcji Na skróty oraz w zakładce Dydaktyka/eDziekanat.  

Logowanie do portalu odbywa się poprzez podanie numeru albumu jako loginu oraz 
numeru PESEL jako hasła. 

Termin zapisów:  
rozpoczęcie  15 października 2021 r. (piątek), od godz. 10.00 do godz. 12.00   
wg indywidualnych terminów 
 
>Indywidualny termin zapisów student może sprawdzić po zalogowaniu na portal eOrdo omnis  
w zakładce zapisy/status, pozycja zapisy ogólnouczelniane. Terminy będą wyznaczone dzień przed zapisami tj  
14 października 2021 r. (po godz. 15:00). Terminy zostaną wyznaczone na podstawie rankingu punktów z 
przebiegu rekrutacji na studia. 
>Zapisu na zajęcia należy dokonać w portalu eOrdo omnis poprzez zakładkę zapisy/zapis podając przypisany do 
zajęć kod lub wskazując go spośród dołączonych w portalu bloków (wybierając przedmioty/terminy). Każdy wpis 
wymaga potwierdzenia do jego zapisania w systemie. 

 

§ 3 

W przypadku niedokonania zapisu, student nie będzie mógł realizować przedmiotów 
programowych w semestrze zimowym roku akad. 2021/22  i zostanie skierowany na ich powtarzanie  
z poniesieniem opłaty  w kwocie zgodnej z obowiązującym w roku akad. 2022/23 Zarządzeniem JM 
Rektora. 

§ 4 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 Dziekan  
   Wydziału Fizjoterapii 

                                                                                           
                                                    Prof.  dr  hab.  Anna Skrzek 

 

 



 


