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W.021.51.2022 

Zarządzenie Nr 8/2022/2023 

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego  

im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu 

z dnia 18 października 2022 roku 

 

 

 

W sprawie:  ustalenia terminów sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów 

niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunków prowadzonych na 

Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2022/2023. 

 

 

Na podstawie:  §34  ust.3 pkt.6) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich  

   Olimpijczyków we Wrocławiu oraz  §25 Regulaminu studiów AWF we Wrocławiu. 

 

 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustalam następujące terminy sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów 

niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunków prowadzonych na Wydziale 

Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym roku akademickiego 

2022/2023: 

 

a) Kierunek Sport 

• I rok - studia I stopnia    termin sesji: 23.01.2023 r. – 24.02.2023 r. 

• II rok – studia I stopnia   termin sesji: 09.01.2023 r. – 03.02.2023 r. 

• III rok – studia I stopnia   termin sesji: 19.12.2022 r. – 03.02.2023 r.  

• I rok – studia II stopnia  termin sesji: 09.01.2023 r. – 03.02.2023 r 

• II rok – studia II stopnia  termin sesji: 08.01.2023 r. – 17.02.2023 r. 

 

b) Kierunek Wychowanie Fizyczne 

• I rok - studia I stopnia    termin sesji: 13.02.2023 r. – 03.03.2023 r. 

• II rok – studia I stopnia   termin sesji: 23.01.2023 r. – 10.02.2023 r. 

• III rok – studia I stopnia   termin sesji: 09.01.2023 r. – 03.02.2023 r. 

• I rok – studia II stopnia  termin sesji: 30.01.2023 r. – 17.02.2023 r. 

• II rok – studia II stopnia  termin sesji: 09.01.2023 r. – 27.01.2023 r. 
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§2 

Zobowiązuję prowadzących zajęcia do przekazania do Dziekanatu podpisanych 

protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych w terminie tygodnia od zakończenia sesji 

egzaminacyjnej. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu 

 

           dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF  


