DF.021.11.2020
Zarządzenie nr 23 /2019/2020
Dziekana Wydziału Fizjoterapii A WF we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2020 roku
W sprawie: realizacji P R O M O T O R S T W A PRACY LICENCJACKIEJ (SEMINARIUM
°
PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach I stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz niestacjonarnych
°
(weekendowych) kierunku kosmetologia, oraz na studiach I stacjonarnych kierunku terapia
zajęciowa w semestrze 5 i 6 - w roku akad. 2020/2021, zarządzam co następuje:
Na podstawie: Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
§1

Zobowiązuję studentów: II roku studiów I° stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz
niestacjonarnych (weekendowych) kierunku kosmetologia, oraz stacjonarnych kierunku terapia
zajęciowa
~ do wyboru p r o m o t o r a pracy licencjackiej - z załączonego wykazu (listy)
(po wcześniejszym zapoznaniu się z zainteresowaniami naukowymi promotora*) i dokonania
potwierdzenia wyboru drogą elektroniczną. Na podstawie dokonanego wyboru realizacja
SEMINARIUM PRACY DYPLOMOWEJ w sem. 5 i 6 roku akad. 2020/21 - prowadzonej przez
promotora.
§2

Z A P I S Y odbędą się drogą elektroniczną w dniach: od

20

do

czwartek) wg wykazu promotorów (upoważnionych doktorów)

21 maja

2020 r. (środa –

poprzez portal eOrdo omnis

(eDziekanat) umieszczony na stronie głównej AWF we Wrocławiu www.awf.wroc.pl
Zapisy w godzinach: pierwszy dzień zapisów od godz. 9.00, ostatniego dnia do godz. 24.00.
§3

Obowiązkowa k o r e k t a zapisów odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. (wtorek) od godz.
10.00.
W przypadku niedokonania zapisu, student nie będzie mógł realizować w.wym. przedmiotu w sem. 5 i 6 roku akad. 2020/21 i zostanie skierowany na ich powtarzanie oraz poniesie opłatę w kwocie zgodnej z
obowiązującym Zarządzeniem JM Rektora.
§4
Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dz i e k an
Wydziału Fizjoterapii
Prof. dr h ab. Anna Sk rz ek

UWAGA!
Promotorzy mają przypisaną określoną ilość miejsc dyplomantów, których pracami mogą
kierować. Nieprzyjęci dyplomanci dokonują korekty zapisu do promotorów - w ramach
wolnych miejsc.
Po dokonaniu zapisu, student zobowiązany jest do zgłoszenia się do wybranego promotora w celu
ustalenia tematu pracy licencjackiej do dnia 5 czerwca 2020 r.


W załączeniu: wykaz (lista) promotorów prac licencjackich:
- doktorów /upoważnionych przez Radę Wydziału/

*/ Działalność naukowo-dydaktyczna /zainteresowania/ promotorów – do wglądu na
www.awf.wroc.pl – O Uczelni – Struktura – Wydział Fizjoterapii – Katedry/Zakłady /wejść w wybrane
nazwisko/ oraz na str. głównej – Na skróty – Prezentacje Katedr.
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WYKAZ (lista) doktorów upoważnionych przez Radę Wydziału Fizjoterapii
do prowadzenia promotorstwa prac licencjackich na kierunku Kosmetologia w roku
akademickim 2020/2021 na Wydziale Fizjoterapia
Ilość dyplomantów /do przyjęcia/

I.
Katedra Kosmetologii
1. dr Agnieszka Ciszek,
2. dr n. med. Anna Czarnecka,
3. dr Lucyna Górska - Kłęk,
4. dr Dorota Jakubiec,
5. dr n. med. Wojciech Kucharski,
6. dr Zdzisław Lewandowski,
7. dr Agnieszka Pisula - Lewandowska,
8. dr Małgorzata Socha,
9. dr Maia Szmigiel – Pieczewska,
10. dr Iwona Wilk,
11. dr Piotr Załęcki.
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II.
Katedra Terapii Zajęciowej
1. dr Robert Dobrowolski,
2. dr Katarzyna Salamon - Krakowska,
3. dr. Agnieszka Zygmont.
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III.
Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych
1. dr Iwona Krysiak – Zielonka.
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WYKAZ (lista) doktorów upoważnionych przez Radę Wydziału Fizjoterapii
do prowadzenia promotorstwa prac licencjackich na kierunku Terapia Zajęciowa w roku
akademickim 2020/2021 na Wydziale Fizjoterapia
Ilość dyplomantów /do przyjęcia/
I.
Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
1. dr Dagmara Chamela - Bilińska,
-8
2. dr Jerzy Piechura,
-8
3. dr Dorota Wójtowicz.
-8
II.
Katedra Terapii Zajęciowej
1. dr Rafał Bugaj,
2. dr Milosz Kuśnierz,
3. dr Katarzyna Salamon - Krakowska,
4. dr Beata Skolimowska,
5. dr Dominika Zawadzka,
6. dr. Agnieszka Zygmont.
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