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Zarządzenie nr   4 /2022/2023 

Dziekana Wydziału Fizjoterapii 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia  30 września 2022 roku 
 
W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  
semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2022/2023  dla I roku studiów, kierunków Wydziału 
Fizjoterapii: 
 
Fizjoterapia – studia 5 – letnie jednolite mgr  stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe) 
Kosmetologia - studia I°   - stacjonarne 
Kosmetologia - studia II°   - stacjonarne 
Terapia zajęciowa  - studia I°   - stacjonarne 
 

§ 1 
 

Zobowiązuję  studentów  I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, wyżej wymienionych 

kierunków i form  do dokonania  indywidualnego zapisu do wybranej grupy studenckiej w celu 

przyporządkowania obowiązującego rozkładu zajęć semestru zimowego roku akademickiego  

2022/2023  /rozkład zajęć do wglądu na stronie www.awf.wroc.pl – Dydaktyka – Rozkłady zajęć/.  

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. 
 

Zapisy odbędą się w indywidualnie przydzielonych terminach, ustalonych na podstawie rankingu z 
rekrutacji. 
 

Indywidualny termin zapisów student może sprawdzić po zalogowaniu na portal eOrdo omnis  
w zakładce zapisy/status, pozycja zapisy ogólnouczelniane.  
Terminy zostaną wygenerowane do 04.10.2022 r. 

Korekta zapisów rozpocznie się dla wszystkich studentów jednocześnie.   

Uwaga! Studenci I r. studiów I stopnia stacjonarnych  kierunku Kosmetologia osobno zapisują się do grup 10 
osobowych na przedmiot Podstawy makijażu. Proszę zapisywać się na ten przedmiot w następujący sposób: 
- osoby które planują zapisać się do grupy 1E0-A1, na przedmiot Podstawy makijażu (gr. 10 osobowa) zapisują 
się do grupy z kodem 1E0-141, lub 1E0-142 
- osoby które planują zapisać się do grupy 1E0-A2, na przedmiot Podstawy makijażu (gr. 10 osobowa) zapisują 
się do grupy z kodem 1E0-143, lub 1E0-144 
- osoby które planują zapisać się do grupy 1E0-B3, na przedmiot Podstawy makijażu (gr. 10 osobowa) zapisują 
się do grupy z kodem 1E0-145, lub 1E0-146 
- osoby które planują zapisać się do grupy 1E0-B4, na przedmiot Podstawy makijażu (gr. 10 osobowa) zapisują 
się do grupy z kodem 1E0-147, lub 1E0-148 

 

§ 2 

Termin zapisów:  
 
rozpoczęcie  5  października 2022 r. (środa), do godz. 24:00   wg indywidualnych terminów 

O b o w i ą z k o w a   k o r e k t a  zapisów odbędzie się w dniu: 7 października 2022 r. 
(piątek)  od godz. 9:00 do godz. 12:00. 

 
 
 
 



 
§ 3 

 
Liczebność grup została określona Uchwałą Senatu AWF we Wrocławiu.  
Osoby, które nie wpiszą się w określonym terminie  zostaną niedopuszczone do realizacji zajęć w 
semestrze. 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                              
                                                                                                                                  

  
Dziekan  

   Wydziału Fizjoterapii 
                                                                                           

                                                    Prof.  dr  hab. Anna Skrzek  

 


