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W.021.66.2021 

Zarządzenie nr 16/2021/2022 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

 

 

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych I stopnia i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku 

akademickiego 2021/2022.  

 

Na podstawie: §34 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 niestacjonarnych kierunku SPORT: 

 

• I roku I stopnia 

• II roku I stopnia  

• II roku II stopnia  

 

do osobistego wpisania się na poszczególne kursy w ramach uczestniczenia w programowych 

ZAJĘCIACH DO WYBORU w semestrze letnim  roku akademickiego 2021/2022 poprzez 

aplikację internetową eOrdo omnis. Logowanie odbywa się poprzez podanie numeru albumu 

jako loginu oraz indywidualnego hasła.  

 

 

2. Zapisy odbędą się w dniach: 29-30 listopada 2021 r. od godz. 9:00 pierwszego dnia zapisów 

do 24:00 ostatniego dnia zapisów. 

 

3. Korekta zapisów odbędzie się w dniu: 2 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00 – 15:00  

Uwaga!  

Korekta jest obowiązkowa dla wszystkich studentów.  

4. Rozpoczęcie zapisów według indywidualnie przydzielonych terminów, ustalonych dla 

studentów I roku na  podstawie rankingu z rekrutacji, a dla studentów II roku na 

podstawie średniej ocen z semestru letniego r. a. 2020/2021. 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.  

 

§ 2 

 Lista zajęć do wyboru dostępna będzie na dzień przed zapisami w portalu eOrdo omnis w zakładce 

ZAPISY/ZAPIS w postaci dowiązanych bloków.  

 



 

§3 

 

1. Student, który nie dokona wpisu na ZAJĘCIA DO WYBORU w wyznaczonych terminach 

musi złożyć podanie do Dziekana z prośbą o zgodę na wpis na zajęcia do wyboru poza 

terminem. Osoby, które nie otrzymają zgody na wpis na zajęcia poza terminem powtarzają 

kurs w kolejnym roku akademickim i mają deficyt ECTS równy punktom przypisanym 

przedmiotowi oraz ponoszą opłatę za powtarzanie przedmiotu zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem opłat.  

 

 

         §4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu 

 

        dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław 

 


