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W.021.52.2021 

Zarządzenie Nr 2/2021/2022 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 20 września 2021 roku 

 

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

semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 przez studentów 

studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 

Na podstawie: §34 ust. 3 pkt 6) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 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 studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i Rekreacja: 

 

 II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia  

 II roku studiów stacjonarnych II stopnia  

do dokonania indywidualnego zapisu do wybranej grupy studenckiej w celu 

przyporządkowania obowiązującego rozkładu zajęć semestru zimowego roku 

akademickiego  2021/2022.  

Rozkład zajęć semestru zimowego będzie zamieszczony do  dnia rozpoczęcia zapisów.  

 

1. Zapisy do grup odbędą się w dniu: 23-24 września 2021 r. od godz. 9:00 pierwszego 

dnia zapisów do 24:00 ostatniego dnia. 

Rozpoczęcie zapisów według indywidualnie przydzielonych terminów. 

 

2. Obowiązkowa korekta zapisów odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. 

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

zakończy o godz. 24:00. 

 

§2 

1. Zobowiązuję studentów studiów stacjonarnych kierunku Sport: 

 

 II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia  

 II roku studiów stacjonarnych II stopnia  

 

do dokonania indywidualnego zapisu do wybranej grupy studenckiej w celu 

przyporządkowania obowiązującego rozkładu zajęć semestru zimowego roku 

akademickiego  2021/2022.  
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2. Zapisy do grup odbędą się w dniu: 23-24 września 2021 r. od godz. 9:00 pierwszego 

dnia zapisów do 24:00 ostatniego dnia. 

Rozpoczęcie zapisów według indywidualnie przydzielonych terminów. 

 

3. Obowiązkowa korekta zapisów odbędzie się w dniu:  28 września 2021 r. 

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

zakończy o godz. 24:00. 

 

§3 

1. Zobowiązuję studentów studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne: 

 

 II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia  

 II roku studiów stacjonarnych II stopnia  

 

do dokonania indywidualnego zapisu do wybranej grupy studenckiej w celu 

przyporządkowania obowiązującego rozkładu zajęć semestru zimowego roku 

akademickiego  2021/2022.  

 

Rozkład zajęć semestru zimowego będzie zamieszczony do  dnia rozpoczęcia zapisów.  

 

2. Zapisy do grup odbędą się w dniach: 27-28 września 2021 r. od godz. 9:00 

pierwszego dnia zapisów do 24:00 ostatniego dnia. 

Rozpoczęcie zapisów według indywidualnie przydzielonych terminów. 

 

3. Obowiązkowa korekta zapisów odbędzie się w dniu:  30 września 2021 r. 

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

zakończy o godz. 24:00. 

 

 

§4 

1. Zapisy do grup dla wszystkich studentów 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. 

 

2. Rozpoczęcie zapisów do grup odbędzie się według indywidualnie przydzielonych 

terminów, ustalonych na  podstawie średniej ocen studentów z semestru zimowego roku 

akademickiego 2020/2021.  

 

3. 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.  

 

 

 

http://www.awf.wroc.pl/
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4. W przypadku niedokonania zapisu, student nie będzie mógł realizować planu i programu 

studiów semestru zimowego 2021/2022 i zostanie skreślony z listy studentów. 

 

                                                                    §5 

1. Studenci powtarzający przedmioty w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

zobowiązani są do zapisania się na te przedmioty w Dziekanacie w pierwszym tygodniu 

dydaktycznym.  

2. Warunkiem zapisania studenta na powtarzanie przedmiotu jest wcześniejsze wniesienie 

opłaty za powtarzanie, w wysokości zgodnej z regulaminem opłat. 

 

§6 

Niniejsze 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 


