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DN.0141.25.2018 

Zarządzenie Nr 2/2018/2019 

Dziekana Wydziału Nauk o Sporcie 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 18 września 2018 r. 

 

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów 

semestru  zimowego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku 

SPORT w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk o Sporcie. 

 

Na podstawie:    art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie   

Wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.) oraz §61 ust. 3 

pkt. 6 Statutu AWF we Wrocławiu, w związku z §16 ust.1 Regulaminu 

Studiów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zobowiązuję studentów studiów stacjonarnych: 

 

 II, III roku studiów I stopnia, 

  II roku studiów II stopnia 

 

do dokonania indywidualnego zapisu na wszystkie zajęcia zgodnie z obowiązującym 

rozkładem zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019.  

 

2. Studenci II roku studiów I stopnia mogą realizować ćwiczenia w j. angielskim 

z następujących przedmiotów: 

 

 Ju-jitsu (termin: wtorek 14.30-15.00) 

 Biochemia wysiłku fizycznego (termin: piątek 8.00-9.30 s. 117 P3) 

 Fizjologia (termin: piątek 8.00-9.30 s. 213 P3) 

 

Zapisy na w/w zajęcia realizowane w j. angielskim odbędą się w dniu: 

20.09.2018 r. od godz. 10.00 do 15.00. 

Uwaga! W przypadku niewystarczającej liczby chętnych zajęcia w j. angielskim nie 

zostaną uruchomione. W takiej sytuacji student ma obowiązek zapisać się na w/w 

przedmioty realizowane w j. polskim.  

 

3. Przed dokonaniem zapisów studenci zobowiązani są do zapoznania się z rozkładami zajęć, 

które umieszczane są na stronie internetowej uczelni www.awf.wroc.pl w zakładce 

Dydaktyka/ Rozkłady zajęć.   

Rozkłady zajęć semestru zimowego zostaną zamieszczone do dnia rozpoczęcia zapisów.  

 

http://www.awf.wroc.pl/
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4. Zapisy na zajęcia odbędą się poprzez portal internetowy eOrdo Omnis wg wskazań 

Regulaminu zapisów na zajęcia, zamieszczonego na stronie głównej AWF we 

Wrocławiu – www.awf.wroc.pl w zakładce Dydaktyka/ eDziekanat. 

 

5. Zapisy odbędą się w indywidualnie przydzielonych terminach, ustalonych na podstawie 

średniej ocen uzyskanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.  

 

6. Średnia zostanie wyliczona z ocen wprowadzonych do systemu.  

7. Indywidualny termin zapisów można sprawdzić po zalogowaniu się na portal eOrdo Omnis 

w zakładce Zapisy/ Status, pozycja: Zapisy ogólnouczelniane. Terminy zostaną 

wygenerowane co najmniej na dzień przed zapisami.  

8. Korekta zapisów rozpocznie się dla wszystkich studentów jednocześnie.   

 

9. Przed przystąpieniem do zapisów należy w portalu eOrdo Omnis (zakładka Zapisy/ 

Ankieta) wypełnić wszystkie obowiązkowe ankiety oceniające realizowane dotychczas 

przedmioty. Do czasu wypełnienia wszystkich ankiet zapisy będą niemożliwe.  

 

§2 

1. Zapisy dla wszystkich roczników odbędą się w dniach 21.09.2018 r. 

od godziny 9.00 do 24.00. 
 

2. Korekta zapisów jest obowiązkowa dla każdego studenta, odbędzie się 

w dniu 24.09.2018 r. od godziny 12:00 do godz. 24:00.  

 

3. Uwaga! Każdy student ma obowiązek wziąć udział w korekcie, podczas 

której jest zobowiązany do sprawdzenia swojego planu zajęć (plan musi być 

kompletny i zgodny z programem studiów)*. 
 

*W korekcie należy zwrócić uwagę na:  

- likwidację terminów,  

- kolizję terminów zajęć, 

- komplet przedmiotów zgodny z programem studiów (30 pkt ECTS) 

 

4. Studenci powtarzający przedmioty w semestrze zimowym r. a. 2018/2019 

zobowiązani są do zapisania się na te przedmioty w Dziekanacie. 
 

§3 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Nauk o Sporcie 

 

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław 

http://www.awf.wroc.pl/

