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Zarządzenie nr 9  

Prorektora ds. kształcenia 

Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu 

z dnia 26.02.2013 r. - kierunek kosmetologia I° tryb niestacjonarny 
 

Na podstawie Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu 

podejmuję decyzję o: 

1. Warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w semestrze następnym (§19 pkt. 1b) 

I  rok studia niestacjonarne 6953 

 7189 

 7271 

 7222 

 

II rok studia niestacjonarne 6167 

 

 

III rok studia niestacjonarne 5414 

 4872 

 4688 

Wpis warunkowy - nieprzekraczalny termin zaliczenia przedmiotów do dnia 31.03.2013 r. 

Zgodnie z Regulaminem studiów § 19 pkt.3, niedotrzymanie w/w terminu prowadzi do 

skreślenia z listy studentów. Podstawę skreślenia stanowi również art.190 ust. 2 pkt. a i b. 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

 

2. Wyrażam zgodę na powrót z urlopu dziekańskiego i powtarzanie  przedmiotu: 

III rok studia niestacjonarne 3445 

 

3. Wznowienie studiów ( z ewentualnym wyrównaniem różnic programowych ): 

I rok studia niestacjonarne 6430 

 6488 

 6494 

 

II rok studia niestacjonarne 4830 

 5581 

 

III  rok studia niestacjonarne 4097 

 4663 

 4556 

 4998 

 3566 

 4923 

 

 

4. Przedłużenie terminu złożenia indeksu i karty zaliczeniowej  do dnia 02.03.2013 r.: 

I rok studia niestacjonarne 6762 
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5. Zmiana statusu studenta z powtarzania przedmiotu na status studenta studiów 

niestacjonarnych: 

II rok studia niestacjonarne 3679 

 

6. Przenoszę ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne: 

I rok studia niestacjonarne 7143 

 

 

7. Wyrażam zgodę na powtarzanie przedmiotów: 

I rok studia niestacjonarne                                           5888 

                                           5951 

                                           6346     

 

 

8. Skreślenie z listy studentów: 

 

Zarządzenie dotyczące skreślenia z listy studentów ukaże się w dniu 1 marca 2013 r.  

 

 Niezłożenie indeksu i karty zaliczeniowo-egzaminacyjnej w terminie do 24.02.2013 r. może 

skutkować skreśleniem z listy studentów na podstawie art.190 ust.2 pkt. b ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)  

 

Zgodnie z art. 190 ust.3 cytowanej ustawy od decyzji o których mowa w ust. 1 i 2 

przysługuje odwołanie do rektora. 

 

 

                                                                                                             PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA 

 

                                                                                                                    ANDRZEJ   BUGAJSKI 


