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W.021.70.2021 

Zarządzenie Nr 20/2021/2022 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 26 listopada 2021 roku 

 

W sprawie: naboru na specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku 

Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2021/2022. 

 

Na podstawie: §34 ust. 3 pkt 6) w związku z §19 ust. 1 i 3 oraz §22 ust. 1  Regulaminu Studiów Akademii 

  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

 

zarządzam co następuje: 

§1 

1. Zobowiązuję studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku 

WYCHOWANIE FIZYCZNE Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

do dokonania zapisów na wybraną SPECJALNOŚĆ spośród n/w poprzez 

dziekanatowy portal internetowy eOrdo omnis (eDziekanat) udostępniony na stronie 

głównej AWF we Wrocławiu www.awf.wroc.pl. w terminie: 

 

      od dnia 02.12.2021 r. od godz. 09.00 do dnia 03.12.2021 r. do godz. 24.00. 

 

2. Rozpoczęcie zapisów według indywidualnie przydzielonych terminów, ustalonych 

na  podstawie średniej ocen z semestru letniego roku akademickiego 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.  

 

3. Obowiązkowa korekta zapisów odbędzie się w dniu 07.12.2021r. 

od godz. 9.00 do godz. 15.00. 

 

     Uwaga!  Korekta jest obowiązkowa dla wszystkich studentów. 

4. Uruchomienie specjalności nastąpi wówczas, gdy grupa będzie liczyć co najmniej  18 

osób 

 

 

 Specjalność OPIEKUN/Zakład Limit 

miejsc 

1.  SPORT SZKOLNY   dr Andrzej Dudkowski / Zakład  

  Zespołowych Gier Sportowych 
42 

2.  LOGORYTMIKA  dr Agnieszka Wójcik – Grzyb/ 

Zakład Metodyki Szkolnej Kultury 

Fizycznej 

20 

3.  GIMNASTYKA KOREKCYJNO-

KOMPENSACYJNA 
Dr hab. Małgorzata Sobera, prof. 

AWF/ Zakład Gimnastyki 
40 

4.  FITNESS Dr hab. A. Rutkowska – Kucharska, 

prof. AWF / Zakład Gimnastyki 
42 

http://www.awf.wroc.pl/
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§2 

1. W przypadku niedokonania zapisu na specjalność, student nie będzie mógł realizować 

planu i programu studiów semestru letniego 2021/2022 i zostanie skreślony z listy studentów. 

2. Wybór danej specjalności wiąże się z obowiązkiem obligatoryjnego jej ukończenia. 

 

 
 

§3 

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 


