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DN.021.2.2019 

Zarządzenie Nr 2/2019/2020 

Dziekana Wydziału Nauk o Sporcie 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 13 września 2019 roku 

 

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów  

semestru zimowego przez studentów I roku studiów I i II stopnia 

kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020. 

 

Na podstawie:   art. 227 ust. 3 i art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1669) i  §61 ust. 3 pkt. 6 Statutu 

AWF we Wrocławiu, w związku z §19 i §22  Regulaminu Studiów Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu 
 

 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

 

1. Zobowiązuję studentów studiów stacjonarnych: 

 

 I roku studiów stacjonarnych I stopnia  

 I roku studiów stacjonarnych II stopnia  

 

  

do dokonania indywidualnego zapisu do wybranej grupy studenckiej w celu 

przyporządkowania obowiązującego rozkładu zajęć semestru zimowego roku 

akademickiego  2019/2020.  

 

Do  dnia rozpoczęcia zapisów będzie zamieszczony rozkład zajęć semestru zimowego.  

 

 

2. Zapisy do grup odbędą się poprzez portal internetowy eOrdo omnis wg wskazań 

Regulaminu zapisów do grup studenckich, zamieszczonego na stronie głównej AWF 

www.awf.wroc.pl – Studenci – eDziekanat. 

 

3. Rozpoczęcie zapisów do grup odbędzie się według indywidualnie przydzielonych 

terminów, ustalonych na  podstawie rankingu z rekrutacji.  

 

4. Indywidualny termin zapisów będzie można sprawdzić po zalogowaniu na portal eOrdo 

omnis w zakładce zapisy/status, pozycja zapisy ogólnouczelniane. Terminy zostaną 

wygenerowane co najmniej na dzień przed zapisami.  

 

5. Korekta zapisów rozpocznie się dla wszystkich studentów jednocześnie.   

 

 

§2 

 

http://www.awf.wroc.pl/
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1. Zapisy do grup odbędą się w dniu: 24 września 2019 r. od godz. 11:00 do 24:00. 

Rozpoczęcie zapisów według indywidualnie przydzielonych terminów. 

 

2. Obowiązkowa korekta zapisów odbędzie się w dniu: 26 września 2019 r. 

Korekta zapisów rozpocznie się dla wszystkich studentów od godz. 9:00, a zakończy o godz. 

24:00. 

§3  

1. W przypadku niedokonania zapisu, student nie będzie mógł realizować planu i programu 

studiów semestru zimowego i zostanie skreślony z listy studentów. 

 

§ 4 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Nauk o Sporcie 

 

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław 


