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Zarządzenie nr  3 /2022/2023 

Dziekana Wydziału Fizjoterapii 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 27 września 2022 roku 
 
W sprawie:   wpisu na praktykę  ciągłą – wybieralną  studentów V roku studiów 5-letnich jednolitych 
magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii w sem. zimowym 
roku akad. 2022/23. 
 
Na podstawie: § 34 ust. 3   Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w związku z  
§ 19 ust. 1 Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego 
  
zarządzam co następuje: 

§ 1 

 
Zobowiązuję  studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (ciągłych) V roku studiów 5-letnich 

jednolitych magisterskich kierunku fizjoterapia  /nie dotyczy studentów, którzy podpisali umowę na 

indywidualną organizację praktyk/,  do dokonania  zapisu na praktykę ciągłą – wybieralną w sem. zimowym 

roku akad. 2022/23 spośród jednego z trzech zakresów tematycznych: 

 Praktyka ciągła – wybieralna w dysfunkcjach układu ruchu, 

 Praktyka ciągła – wybieralna w wieku rozwojowym 

 Praktyka ciągła – wybieralna w chorobach wewnętrznych, 
 
 

Zapisy odbędą się poprzez portal internetowy eOrdo omnis wg wskazań Regulaminu zapisów 
do grup studenckich, zamieszczonego na stronie głównej AWF www.awf.wroc.pl – Dydaktyka – 
eDziekanat. 
 
Rozpoczęcie zapisów według indywidualnie przydzielonych terminów, ustalonych na podstawie   
średniej ocen  z pierwszych 3 lat studiów.  
Średnia  zostanie  wyliczona z ocen znajdujących się w  systemie.  
Indywidualny termin zapisów student może sprawdzić po zalogowaniu na portal eOrdo omnis  
w zakładce zapisy/status, pozycja zapisy wydziałowe.  
Terminy zostaną wygenerowane do 28.09.2022 r. 

 

§ 2 

Termin zapisów:  
 

 Praktyka ciągła – wybieralna w dysfunkcjach układu ruchu – rozpoczęcie 29 września  
2022 r. (czwartek) w godz. 8.00 – 9.00 wg indywidualnych terminów. 

 Praktyka ciągła – wybieralna w wieku rozwojowym – rozpoczęcie 29 września 2022 r. 
(czwartek) w godz. 11.00 – 12.00 wg indywidualnych terminów. 

 Praktyka ciągła – wybieralna w chorobach wewnętrznych – rozpoczęcie 29 września  
 2022 r. (czwartek) w godz. 13.00 – 14.00 wg indywidualnych terminów. 
 
 

Wykaz placówek wraz z liczbą miejsc na poszczególne praktyki w danej placówce stanowi załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 3 
 

Osoby, które nie wpiszą się w określonym terminie  zostaną niedopuszczone do realizacji praktyki w semestrze 
zimowym roku akad. 2022/23  i zostanie skierowany na jej powtarzanie z poniesieniem opłaty  w kwocie 
zgodnej z obowiązującym w roku akad. 2022/23 Zarządzeniem JM Rektora. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                              
                                                                                                                                  

  
Dziekan  

   Wydziału Fizjoterapii 
                                                                                           

                                                    Prof.  dr  hab. Anna Skrzek  

 


