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KIERUNEK SPORT – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
 

Grupa przedmiotów podstawowych 

 
1. Filozofia sportu 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z głównymi problemami filozoficznymi występującymi w obrębie 

współczesnego sportu 
• zwrócenie uwagi na silne powiązania zachodzące pomiędzy filozofią, 

a aktywnością ruchową, kulturą fizyczną i sportem w ponowoczesnych 
społeczeństwach 

• przygotowanie studenta do krytycznej analizy i samodzielnej refleksji na temat 
fundamentalnych zagadnień filozoficznych związanych z aktywnością sportową 
człowieka we współczesnym świecie 

 
2. Etyka w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z głównymi koncepcjami i problemami etycznymi występującymi  
we współczesnym sporcie 

• przygotowanie studenta do krytycznej analizy i samodzielnej refleksji na temat 
problemów etycznych występujących we współczesnych sporcie 

 
3. Komunikacja społeczna 

Celem przedmiotu jest: 
• pogłębienie wiedzy z psychologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania zagadnień z zakresu komunikacji społecznej   
• nabycie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji skutecznego 

funkcjonowania w sytuacji społecznej   
• nabycie kompetencji sprawnego oddziaływania psychologicznego  

i rozpoznawania i definiowania zachowań społecznych oraz kształtowania 
wrażliwości społecznej 

 

4. Dydaktyka sportu 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z głównymi systemami dydaktycznymi 
• wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej 

i szczegółowej 

• przygotowanie studentów do wykorzystywania wiedzy z zakresu dydaktyki 
ogólnej i szczegółowej w edukacji sportowej 

• przygotowanie studentów do prawidłowego realizowania procesu nauczania 
czynności ruchowych w trakcie zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych  

i o różnym stopniu zaawansowania sportowego 
 

5. Metodologia badań  
Celem przedmiotu jest: 

• merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań i pisania pracy 
naukowej 

 

6. Olimpizm  
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej historii oraz problemów 
współczesnego olimpizmu i ruchu olimpijskiego   

• umiejętność wykorzystania podstawowych wartości olimpizmu w późniejszym 
życiu zawodowym do budowania własnego autorytetu jak i kształtowania 
osobowości ucznia/podopiecznego (cel społeczny i wychowawczy)  
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• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania 
twórczych rozwiązań z tego zakresu do wykorzystania w pracy zawodowej 

 

7. Język obcy – język angielski 
Celem przedmiotu jest: 

• czynne posługiwanie się językiem wybranej tematyki życia codziennego i pracy 
zawodowej 

• formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych w szerokim zakresie tematów 
• rozumienie znaczenia przekazu zawartego w tekstach związanych z kierunkiem 

studiów 
• praktyczne użycie struktur gramatycznych na poziomie B2+ 

 

Grupa przedmiotów kierunkowych 

 
1. Diagnostyka w sporcie – metody biochemiczne  

Celem przedmiotu jest: 
• zaznajomienie z biochemicznymi aspektami technik i procedur stosowanych 

w diagnostyce laboratoryjnej  
• omówienie wybranych wskaźników biochemicznych jako markerów 

charakteryzujących aktualny stan zdrowia i kondycji sportowej zawodników 
• pokazanie możliwości praktycznego wykorzystania wskaźników biochemicznych 

w monitoringu sportowców obejmującym pełne cykle treningowe  
• przedstawienie zasad interpretacji wyników określonych wskaźników 

biochemicznych stwierdzonych w płynach ustrojowych sportowca 
 

2. Diagnostyka w sporcie – metody biomechaniczne  
Celem przedmiotu jest: 
• poznanie i zrozumienie przez studentów z perspektywy biomechanicznej 

procesów metrologicznych jakie występują w pomiarach: wyniku sportowego, 
parametrów układu ruchu człowieka oraz techniki ruchu – rozumianej jako 
technika sportowa 

• poznanie biomechanicznych charakterystyk ruchu na podstawie pomiarów  
na nowoczesnych stanowiskach badawczych 

• zapoznanie się studentów z najnowszymi biomechanicznymi ekspertyzami 
układu ruchu sportowców – także na podstawie badań własnych Katedry 

 

3. Diagnostyka w sporcie – metody fizjologiczne  
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z metodami diagnozowania poziomu wydolności fizycznej 
organizmu w różnych dyscyplinach sportu 

• zapoznanie studenta z możliwościami diagnozowania stanu przemęczenia 
i przetrenowania w sporcie 

• zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi genetyki 
molekularnej oraz diagnostyki genetycznej stosowanej w sporcie 

 

4. Diagnostyka psychologiczna w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z zaawansowanymi zagadnieniami diagnostyki psychologicznej 
stosowanej w sporcie   

• nabycie umiejętności definiowania problemów oraz wykorzystywania wybranych 
psychologicznych metod diagnostycznych w toku realizacji i kontroli procesu 
szkolenia sportowego  

• nabycie kompetencji sprawnego oddziaływania psychologicznego  
i rozwiązywania problemów przy pomocy analizy wyników psychologicznych 
badań diagnostycznych 
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5. Projektowanie, realizacja i kontrola treningu sportowego 
Celem przedmiotu jest: 

• poszerzenie wiedzy o sporcie kwalifikowanym, szczególnie w odniesieniu  
do zagadnień projektowania, realizacji i kontroli procesu szkolenia sportowców 

• pozyskanie wiedzy w zakresie wykorzystania aparatury pomiarowej co powinno 
umożliwić zaprogramowanie i przeprowadzenie badań funkcjonalnych 
i wydolnościowych niezbędnych dla doboru odpowiednich metod treningowych 

 
6. Antropomotoryka 

Celem przedmiotu jest: 
• zaznajomienie studenta z podstawowymi terminami związanymi ze sprawnością 

fizyczną oraz motorycznością człowieka; teoriami dotyczącymi motoryczności 
człowieka 

• zaznajomienie studenta z genetycznymi, środowiskowymi i morfologicznymi 
uwarunkowaniami motoryczności; klasyfikacją, pomiarem i kształceniem 
zdolności motorycznych 

• zaznajomienie studenta z podstawami teoretycznymi dotyczącymi 
opracowywania adekwatnych programów aktywności fizycznej; zastosowaniem 
praktycznym testów sprawności fizycznej i sposobami interpretacji wyników 

 
7. Wykłady monograficzne 

 
Antropologia kulturowa 
Celem przedmiotu jest: 
• zdobycie wiedzy dotyczącej organizacji kultury, rządzących nią praw, 

historycznej zmienności i etnicznej różnorodności kultur ludzkich w aspekcie 
aktywności sportowej 

 
Biologia procesu starzenia 
Celem przedmiotu jest: 
• przekazanie wiedzy dotyczącej zmian morfologicznych i czynnościowych 

w układach, strukturach i narządach organizmu człowieka w procesie 
fizjologicznego starzenia się, ze szczególnym uwzględnieniem układu 
nerwowego (ośrodkowego i obwodowego) i układu mięśniowego. 

• zapoznanie z podstawowymi chorobami neurodegeneracyjnymi wieku starszego 
oraz z aktualną wiedzą w odniesieniu do sposobów oddalenia początku procesu 
starzenia, jego spowolnienia i łagodzenia skutków, a także stworzenie podstaw 
teoretycznych niezbędnych w rehabilitacji osób w podeszłym wieku.  

 
Natura czy kultura – czyli co nas stwarza? 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów ze złożoną współzależnością między oddziaływaniem 
genów a wpływem środowiska na rozwój człowieka 

• przybliżenie studentom problematyki współczesnej genetyki, jej praktycznych 
zastosowań i możliwości ingerencji w kształtowanie organizmu człowieka 

• przekazanie wiedzy o najnowszych, często dyskusyjnych i kontrowersyjnych 
kwestiach, które rodzi współczesna genetyka człowieka 

 
Sport w drugiej połowie życia – aspekty społeczne i zdrowotne 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z rolą i miejscem sportu weteranów w kontekście współczesnych 
przemian demograficznych. 

• zapoznanie z historią ruchu masters na świecie i w Polsce. 
• przekazanie podstaw wiedzy na temat poziomu i tempa zmian sprawności 

fizycznej z wiekiem u weteranów i osób nietrenujących. 
• Zapoznanie ze skutkami zdrowotnymi całożyciowego uprawnia sportu 

wyczynowego.      
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Dylematy edukacji fizycznej 
Celem przedmiotu jest: 

• rozszerzenie biomedycznego przygotowania studenta wychowania fizycznego 
w kierunku dostrzeżenia społeczno-kulturowego wymiaru ciała człowieka.  

• pokazanie edukacji fizycznej w perspektywie kształcenia ogólnego 
 

Geny i nasza przyszłość 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie ze współczesnymi problemami genetyki i biologii molekularnej oraz 
możliwościami wykorzystania jej osiągnięć dla potrzeb medycyny i sportu  

• wypracowanie potrzeby poszerzania i aktualizowania wiedzy, która służy 
postępowi w wychowaniu fizycznym, w sporcie i w naukach medycznych  

 
Etnologia sportu 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z historią i ewolucją wybranych gier tradycyjnych   
• przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy z zakresu Etnologii Sportu 

w praktyce szkolnej, profilaktycznej, treningowej 
• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania 

twórczych rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną w zajęciach 
ruchowych o różnym charakterze z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami 
starszymi. 

 

Oddziaływanie wychowawcze na osoby niepełnosprawne 
Celem przedmiotu jest: 

• uwrażliwienie na różnorodne problemy wychowawcze w różnych okresach życia 
osób niepełnosprawnych 

• charakterystyka różnic między wychowaniem jako praktyką a wychowaniem 
jako instytucją społeczną 

• rozumienie różnicy między tradycyjnym wychowaniem a wspieraniem rozwoju 
• uświadomienie pedagogicznych uwarunkowań procesu rehabilitacyjnego 

 

Biologiczne mechanizmy zachowania 
Celem przedmiotu jest: 

• przedstawienie wiedzy z zakresu neurofizjologii i neurobiologii behawioralnej 
z elementami neuropsychologii 

• przedstawienie zasad kontroli neurohormonalnej narządów i tkanek, 
mechanizmów podstawowych napędów oraz biologicznego podłoża osobowości, 
omówienie zagadnień związanych z istotą i mechanizmami powstawania 
niektórych chorób psychicznych. 

 

Genetyka człowieka 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z aktualnymi osiągnięciami w dziedzinie poznawania 
ludzkiego genomu oraz z rolą dziedziczenia w kształtowaniu cech osobniczych 
człowieka - zdolności ruchowych,  inteligencją, chorobami  

• wypracowanie potrzeby kształcenia się przez całe życie  
 

Patofizjologia bólu 
Celem przedmiotu jest: 
• omówienie mechanizmów neurofizjologicznych obejmujących procesy 

uszkodzenia tkanki i pobudzenia receptora bólowego (nocyceptora), przesłania 
tej informacji do rdzenia kręgowego oraz przetworzenia wrażeń bólowych 
w obszarach sensorycznych mózgu 

• wyjaśnienie patofizjologicznych aspektów przetworzenia informacji 
nocyceptywnej oraz omówienie praktycznego wymiaru tego zagadnienia 

• przedstawienie mechanizmów działania najczęściej stosowanych środków 
farmakologicznych oraz wybranych procedur fizjoterapeutycznych 
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Genetyka stosowana 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studenta z rolą genów w odniesieniu do chorób genetycznych  
• zapoznanie studenta z najczęstszymi genetycznymi jednostkami chorobowymi 
• zapoznanie studenta z nowoczesnymi programami badawczymi w zakresie 

genetyki stosowanej  
 

 Plastyczność rozwojowa układu nerwowego 
Celem przedmiotu jest: 
• przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zmian morfologicznych 

i czynnościowych zachodzących w  układzie nerwowym organizmu człowieka 
w trakcie procesów rozwojowych 

• zapoznanie studentów z podstawowymi chorobami rozwojowymi układu 
nerwowego oraz z aktualną wiedzą dotycząca spowolnienia i łagodzenia  
ich skutków, a także stworzenie podstaw teoretycznych niezbędnych  
do rehabilitacji dzieci 

 
Lekkoatletyka. Geneza – historia - współczesność 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z początkami i rozwojem lekkoatletyki jako dyscypliny 
sportu 

• przedstawienie czynników wpływających na postęp wyniku sportowego 
w perspektywie historycznej 

• przedstawienie lekkoatletyki w jej współczesnym kształcie 
 

Higiena i bezpieczeństwo w systemie Kultury Fizycznej 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studenta z zasadami bezpieczeństwa oraz higieny podczas zajęć 

ruchowych w działalności sportowej oraz związanej z odnową biologiczną 
• zapoznanie studenta ze skutkami zdrowotnymi wynikającymi  

z nieprzestrzegania zasad higieny oraz racjonalnego organizowania zajęć  
w zakresie aktywności fizycznej oraz odnowy biologicznej 

 
8. Specjalizacja sportowa - instruktorska 

 
a. Lekka atletyka 

Celem przedmiotu jest: 
• teoretyczne i praktyczne zaznajomienie się z metodyką nauczania, techniką 

i taktyką wszystkich konkurencji lekkoatletycznych 
• teoretyczne i praktyczne zaznajomienie się z doborem metod, form i środków 

w treningu lekkoatletycznym 
• nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych 

 

b. Piłka siatkowa 
Celem przedmiotu jest: 

• pogłębienie wiedzy teoretycznej o piłce siatkowej 
• przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych 

z piłki siatkowej z grupami na początkowym etapie zaawansowania sportowego 
• podniesienie poziomu  własnej sprawności specjalnej w piłce siatkowej 

umożliwiającej poprawne demonstrowanie techniki gry 
• opanowanie podstawowych umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, 

taktyki gry i kształcenia cech motorycznych w treningu dzieci i młodzieży 
 

c. Hokej na trawie 
Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie wiedzy studentów z zakresu historii, organizacji oraz teorii gry 

w hokeju na trawie 
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• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu 
umiejętności technicznych oraz taktycznych 

• przygotowanie studenta samodzielnego prowadzenia zajęć na różnych 
poziomach szkolenia sportowego w szczególności sportu dzieci i młodzieży 

• rozwinięcie umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, taktyki gry 
w zakresie mini hokeja oraz kształcenia podstawowych zdolności motorycznych 

 

d. Koszykówka 
Celem przedmiotu jest: 

• poszerzenie wiedzy studentów z zakresu historii, rozwoju, tendencji oraz 
teoretycznych podstaw gry w koszykówkę. Opanowanie wiedzy z zakresu 
metodyki treningu sportowego oraz kontroli efektów potreningowych 

• podniesienie poziomu sprawności fizycznej studentów oraz umiejętności 
technicznych i taktycznych niezbędnych do demonstrowania elementów gry 

• rozwinięcie umiejętności metodycznych dotyczących nauczania techniki i taktyki 
gry oraz kształcenia zdolności motorycznych 

• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych 
dla dzieci 

 

e. Piłka ręczna 
Celem przedmiotu jest: 

• poszerzenie wiedzy studentów z zakresu historii, organizacji oraz teorii gry  
w piłce ręcznej 

• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu 
umiejętności technicznych oraz taktycznych 

• przygotowanie studenta samodzielnego prowadzenia zajęć na różnych 
poziomach szkolenia sportowego 

• rozwinięcie umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, taktyki gry oraz 
kształcenia zdolności motorycznych 

 

f. Piłka nożna 
Celem przedmiotu jest: 

• pogłębienie wiedzy teoretycznej z piłki nożnej 
• przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych 

z piłki nożnej z grupami na początkowym etapie zaawansowania sportowego 
• podniesienie poziomu  własnej sprawności specjalnej z piłki nożnej 

umożliwiającej poprawne demonstrowanie techniki gry 
• opanowanie podstawowych umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, 

taktyki gry i kształcenia cech motorycznych w treningu dzieci i młodzieży 
 

g. Narciarstwo 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
organizowania i prowadzenia szkolenia sportowego z narciarstwa zjazdowego 
na poziomie wszechstronnym i ukierunkowanym w klubach sportowych oraz 
szkołach narciarskich 

• przygotowanie kadry instruktorskiej do organizacji wstępnego treningu 
sportowego w zakresie narciarstwa zjazdowego w klubach sportowych oraz 
szkołach narciarskich 

• nauka organizacji zawodów sportowych w slalomie i w slalomie gigancie oraz 
doskonalenie umiejętności jazdy na slalomach 

• doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy pozwalających na prawidłowe 
demonstrowanie ćwiczeń, ewolucji narciarskich i jazdy sportowej 

• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia 
sportowych zajęć z narciarstwa 
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h. Karate 
Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie  kadry  instruktorskiej  dla  potrzeb  szkolenia  i  klubów  
sportowych, zrzeszonych  w  Polskim Związku Karate oraz Polskich Federacjach 
Karate 

• zapoznanie  uczestników  kursu  z  problematyką  treningu  tradycyjnego  
i sportowego  karate,  ze  szczególnym  uwzględnieniem   konkurencji  
sportowych 

• opanowanie  przez  słuchaczy  kursu  podstawowych  umiejętności  
praktycznych  w  zakresie  techniki  i  metodyki  nauczania  karate,  teorii  
i metodyki  treningu  i  organizacji  zawodów 

 
i. Żeglarstwo 

Celem przedmiotu jest: 
• Nabycie umiejętności nauczania podstawowych czynności ruchowych 

i usprawniających ciało oraz wyposażenie studenta w kwalifikacje umożliwiające 
oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, w tym również na osobowość 
człowieka specyficznymi dla konkurencji żeglarstwa sportowego ze szczególnym 
uwzględnieniem etapu wszechstronnego i ukierunkowanego. 

• Uzyskanie przez studentów kompetencji do samodzielnego planowania, 
realizacji i kontroli procesu szkoleniowego w żeglarstwie sportowym  
ze szczególnym uwzględnieniem etapu wszechstronnego i ukierunkowanego 

• Wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie organizacji, zarządzana 
i finansowania organizacjami sportowymi na szczeblu wojewódzkim oraz 
podstaw historii żeglarstwa sportowego 

 

j. Pływanie 
Celem przedmiotu jest: 

• Opanowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej problematyki sportu pływackiego, 
ukształtowanie nawyków i umiejętności pedagogicznych w pracy z dziećmi 
i młodzieżą dotyczących prowadzenia różnych form ruchowych w wodzie 

• Podniesienie do możliwie najwyższy poziom sprawności pływackiej studentów 
oraz wyposażenie w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami 
fizycznymi na organizm osób w różnym wieku 

• Przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu 
nauczania pływania i treningu sportowego w pływaniu z dziećmi i młodzieżą, 
a także różnych form aktywności ruchowej w środowisku wodnym 

 

k. Tenis 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie umiejętności gry w tenisa na poziomie zaawansowanym 
• przygotowanie do prowadzenia zajęć nauki gry w tenisa dla początkujących 

w różnym wieku 
• wyposażenie w specjalistyczną wiedzę teoretyczną 
• przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizacji zawodów 

tenisowych 
• przygotowanie do pełnienia roli sędziego 

 
9. Teoria i metodyka dyscyplin sportu – do wyboru 

 
a. Gimnastyka 

Celem przedmiotu jest: 
• nabycie umiejętności osobistego i poprawnego wykonania ćwiczeń 

charakterystycznych dla gimnastyki i akrobatyki sportowej 
• swobodne operowanie wiedzą z zakresu metodyki, techniki i zasad 

bezpieczeństwa w nauczaniu podstawowych ćwiczeń gimnastycznych 
i akrobatycznych 
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• umiejętność stosowania charakterystycznych ćwiczeń, jako gimnastyki 
pomocniczej w wybranej dyscyplinie sportu  

 

b. Lekka atletyka 
Celem przedmiotu jest: 

• nabycie wiedzy i umiejętności kształtowania zdolności motorycznych 
• zaznajomienie się z podstawami techniki i metodyki nauczania konkurencji 

lekkoatletycznych  
• opanowanie umiejętności organizacji i prowadzenia współzawodnictwa 

lekkoatletycznego 
• kształtowanie postaw prozdrowotnych i zachowań zgodnych z zasadą fair play 

w ramach zajęć lekcyjnych i współzawodnictwa sportowego  
w lekkoatletycznych próbach sprawnościowych 

 
c. Pływanie 

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie studenta do prowadzenia różnych form aktywności fizycznej 

w wodzie, jako treningu uzupełniającego w jego wybranej dyscyplinie sportu 
• opanowanie specjalistycznych umiejętności ruchowych oraz teorii różnych form 

aktywności fizycznej w wodzie 
 

d. Tenis 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z przepisami gry w tenisa, w tym z systemem liczenia punktów 
w stopniu zaawansowanym 

• opanowanie  techniki i taktyki gry w tenisa w stopniu średniozaawansowanym 
• zaznajomienie z metodyką nauczania gry w tenisa na poziomie 

średniozaawansowanym 
• przekazanie wiedzy na temat systemu współzawodnictwa w tenisie w stopniu 

średniozaawansowanym 
• rozwijanie czynnego i biernego zainteresowania dyscypliną sportu 

 
e. Piłka ręczna 

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie przyszłych specjalistów do prowadzenia zajęć z  tej dyscypliny 
• poprawa stanu wiedzy o przedmiocie Piłka Ręczna 
• opanowanie umiejętności techniki i taktyki gry w Piłkę Ręczną  
• poprawa sprawności fizycznej ogólnej 

 

f. Piłka siatkowa 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie i wykorzystanie wiedzy z zakresu organizacji zawodów w piłce 
siatkowej 

• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu 
podstawowych elementów techniki i taktyki gry. 

• przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania i przeprowadzenia 
zawodów z piłki siatkowej 

 
g. Piłka nożna 

Celem przedmiotu jest: 

• wyposażenie studenta w dodatkową – poza podstawową – wiedzę, pozwalającą 
na poszerzenie kompetencji zawodowych w procesie organizacji i szkolenia 
piłkarskiego na różnych etapach kształcenia 

• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu 
podstawowych elementów techniki i taktyki gry 

• przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania i przeprowadzenia 
zawodów z piłki nożnej 
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• opanowanie i wykorzystanie wiedzy z zakresu organizacji zawodów w piłce 
nożnej 

 

h. Koszykówka 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z aktualną interpretacją przepisów gry, mechaniką 
sędziowania i protokołowaniem zawodów 

• zapoznanie studentów z podstawowymi elementami taktyki ataku i obrony 
• przygotowanie studenta do samodzielnego opracowania regulaminu oraz 

przeprowadzenia turnieju koszykówki/koszykówki ulicznej 
 

i. Hokej na trawie 
Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie  wiedzy studentów na temat historii i teorii gry w hokeju na trawie 
• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu 

podstawowych umiejętności technicznych 
• przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć zakresu hokeja na trawie 
• opanowanie wiedzy z zakresu przepisów gry ich zastosowania w jednostce 

lekcyjnej z hokeja na trawie 
• aktywizacja studentów, kształtowanie kreatywnych, odpowiedzialnych  

i etycznych postaw 
 

j. Sporty walki 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z problematyką i specyfiką karate z elementami 

samoobrony 
• opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej dyscypliny 

i przepisów w ramach rywalizacji sportowej 
• zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie karate i samoobrony oraz 

obezwładniania przeciwnika za pomocą technik ręcznych, nożnych i chwytów 
obronnych w różnych pozycjach 

 
k. Gimnastyka artystyczna 

Celem przedmiotu jest: 
• kontynuacja z ćwiczeniami gimnastyki artystycznej jako formy estetyki ruchu 
• grupy elementów trudności z przyborami 
• elementy gimnastyczno-taneczne. Grupy elementów trudności ćwiczeń 

tanecznych 
• wykorzystanie przyboru do ćwiczeń tanecznych: piłka, skakanka, wstążka, 

obręcz, maczugi 
• wytyczne do sędziowania zawodów 
• metodyka ćwiczeń z przyborami 

 
l. Kulturystyka i trójbój siłowy 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z metodami rozwoju siły i masy mięśniowej 
• nabycie przez studentów umiejętności programowania treningu siłowego 
• zapoznanie studentów z zagadnieniami uzupełniającymi związanymi 

z uprawianiem kulturystyki i trójboju siłowego: zastosowanie diety, 
suplementacji i regeneracji powysiłkowej, doping, pozowanie 

 

m. Wrotkarstwo/łyżwiarstwo 
Celem przedmiotu jest: 

• nabycie przez studentów podstawowych umiejętności jazdy na łyżworolkach 
i łyżwach oraz wiedzy pozwalającej na prawidłowe i świadome wykorzystanie 
jej w pracy z dziećmi i młodzieżą 

• rozwijanie postaw prozdrowotnych oraz zasad promocji zdrowia i zdrowego 
trybu życia poprzez promowanie aktywności na świeżym powietrzu 
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n. Sporty nieolimpijskie 

Celem przedmiotu jest: 
• wyposażenie w wiedzę dotyczącą metodyki nauczania oraz zasób wybranych 

sportów nieolimpijskich, możliwych do zastosowania w różnych okresach 
rozwoju dzieci i młodzieży oraz jako element urozmaicenia treningu sportowego 
na różnych etapach szkolenia 

• przygotowanie studentów do wykorzystania wybranych sportów nieolimpijskich 
w zajęciach sportowych, w lekcjach wychowania fizycznego oraz zajęciach 
rekreacyjno-sportowych na różnych etapach edukacji oraz treningu sportowego 

• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania 
kreatywnych rozwiązań i ich modyfikacji w zajęciach sportowych  
z zastosowaniem sportów nieolimpijskich 

• zwrócenie uwagi studentów na uniwersalne wartości olimpizmu stosowane 
poprzez wdrożenie sportów nieolimpijskiech do kształtowania i rozwijania 
kompetencji społecznych i wychowawczych dzieci i młodzieży 

 
o. Golf 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z problematyką golfa jako dyscypliny rekreacyjnej 

i sportowej 
• opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej w/w dyscypliny 

i podstawowych reguł i przepisów gry 
• zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie techniki golfa włącznie 

z zaliczeniem gry i ćwiczenia uderzeń na polu 
 
Grupa przedmiotów specjalistycznych 

 
Specjalność: Organizacja i zarządzanie sportem 
 
1. Ekonomika klubów i organizacji sportowych 

Celem przedmiotu jest: 
• przekazanie podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych metod i technik 

zarządzania klubami i organizacjami  sportowymi 
• wykształcenie u studenta praktycznej umiejętności oceny sytuacji ekonomicznej 

klubu, organizacji 
• zdobycie przez studenta umiejętności prognozowania kondycji ekonomicznej 

klubu lub organizacji sportowej w przyszłości oraz przewidywania czynników  
ją determinujących 

 
2. Marketing w sporcie 

Celem przedmiotu jest:  

• poznanie podstawowych pojęć, koncepcji i problemów współczesnego 
marketingu sportowego 

• nabycie umiejętności stosowania narzędzi służących analizowaniu rynku 
sportowego oraz opracowywaniu strategii marketingowych na rynku sportowym 

 
3. Organizacja imprez sportowych 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z podstawami wiedzy w zakresie organizacji  

i zarządzania sportem 
• nauczenie myślenia kategoriami procesowymi w przygotowaniu biznes planu 

imprezy sportowej, widowiska  sportowego. 
• rozwijanie u studentów umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy 

w omawianym obszarze 
• uświadomienie roli sportu w strategii rozwoju kraju, regionu, miast, firmy, 

sportowca 
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4. Public relations w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z podstawowymi pojęciami i koncepcjami teoretycznymi z dziedziny 
public relations 

• przekazanie wiedzy na temat zasad stosowania narzędzi public relations 
• opanowanie praktycznych umiejętności posługiwania się podstawowymi 

narzędziami public relations 
 

5. Technika informatyczna w zarządzaniu 
Celem przedmiotu jest: 
• wyposażenie studenta w podstawowy aparat pojęciowy oraz wiedzę 

o zastosowaniach technologii informacyjnej w zakresie zarządzania organizacją 
• nabycie przez studenta umiejętności korzystania z Internetu oraz Symfonii – 

programu obsługi biznesu 
• uzyskanie przez studenta umiejętności kreatywnego korzystania z arkuszy 

kalkulacyjnego Excela na potrzeby zarządzania firmą 
 

6. Zarządzanie kadrami w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 
• nabycie wiedzy z zakresu zarządzania kadrami w sporcie 
• nabycie umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu zarządzania 

kadrami i korzystania ze źródeł informacji 
• nabycie umiejętności zastosowania podstawowych narzędzi z dziedziny 

zarządzania kadrami w sporcie 
 

7. Organizacja opieki zdrowotnej w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 
• nauczanie teoretycznych podstaw diagnostyki niekorzystnych następstw 

zdrowotnych mogących pojawić się podczas sportowej aktywności fizycznej 
• nauczanie postępowania w obrażeniach będącym efektem urazów i przeciążeń 

w treningu sportowym 
• wpojenie teoretycznych i praktycznych zasad współpracy trenera, nauczyciela 

z fizjoterapeutą i lekarzem sportowym w zapobieganiu chorobom i zmianom 
przeciążeniowym w treningu sportowym 

• wykształcenie  u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

• wykształcenie u studenta pracy w zespole 
 

8. Praktyka menadżerska 
Celem przedmiotu jest: 
• poznanie praktycznych aspektów organizacji, zarządzania i marketingu  

w sporcie                                                                                                                                                                                                       
• współudział w kreowaniu polityki kadrowej, polityki produktu, cen, dystrybucji 

i promocji 
• współudział w realizacji i kontroli działań marketingowych 
• współudział w prowadzeniu badań i analiz rynkowych 
• współudział w planowaniu, wdrażaniu i kontroli efektów sponsoringu w sporcie 

 

Specjalność: Trener osobisty 
 
1. Odnowa biologiczna w aktywności fizycznej 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z zabiegami fizykalnymi wykonywanymi podczas 
regularnych cyklów treningowych 

• zapoznanie studenta z podstawową diagnostyką przeciążeń organizmu pod 
kątem doboru procedury odnowy biologicznej 

• zapoznanie studenta z procedurą odnowy biologicznej po wybranych 
przeciążeniach organizmu 
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2. Komunikacja interpersonalna 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii przydatnej  

w kontaktach międzyludzkich 
• rozszerzenie świadomości, co do własnych kompetencji komunikacyjnych 
• umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy psychologicznej w obszarze 

relacji międzyludzkich 
 

3. Nowoczesne formy aktywności fizycznej 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z historią, ideą i tendencjami rozwoju nowoczesnych form 
aktywności ruchowej 

• nabycie umiejętności z zakresu techniki wykonania podstawowych ćwiczeń, 
pozwalającym na właściwe ich demonstrowanie 

• przygotowanie studentów do wykorzystania elementów fitnessu w lekcjach 
wychowania fizycznego na kolejnych stopniach edukacji.(III i IV) oraz 
w działalności edukacyjnej w różnych obszarach oświaty, kultury fizycznej  
i zdrowia publicznego 

 
4. Poradnictwo żywieniowe 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z podstawowymi zasadami żywienia w aktywności fizycznej oraz 

rolą makro-, mikroskładników żywności i suplementami diety  
• opanowanie podstawowego zasobu wiedzy i umiejętności układania jadłospisu 

dla różnych grup sportowców, oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia 
i skutków deficytu składników odżywczych w żywieniu 

 
5. Doping w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 
• ukształtowanie etycznej postawy w zakresie walki z dopingiem w sporcie 
• poznanie organizacji zajmującej sie walką z dopingiem, struktury oraz zasad jej 

działania 
• poznanie aspektów medycznych stosowania środków dopingujących 
• wykształcenie u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych 
 
6. Kontrola lekarska 

Celem przedmiotu jest: 
• nauczanie teoretycznych podstaw diagnostyki niekorzystnych następstw 

zdrowotnych mogących pojawić się podczas sportowej aktywności fizycznej 
• nauczanie postępowania w obrażeniach będącym efektem urazów i przeciążeń 

w treningu sportowym 
• wpojenie teoretycznych i praktycznych zasad współpracy trenera, nauczyciela 

z fizjoterapeuta i lekarzem sportowym w zapobieganiu chorobom i zmianom 
przeciążeniowym w treningu sportowym 

• wykształcenie  u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

• wykształcenie u studenta pracy w zespole 
 
7. Elementy relaksacji 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu procesów psychofizjologicznych 

związanych ze zjawiskiem relaksacji 
• przekazanie podstawowej wiedzy o wykorzystaniu relaksacji w obszarze sportu 
• uzyskanie umiejętności zastosowania podstawowej wiedzy z zakresu relaksacji 

w obszarze sportu 
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8. Trening propriorecepcji 
Celem przedmiotu jest: 

• wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe w zakresie planowania 
i prowadzenia wszechstronnego treningu motorycznego 

• wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe w zakresie umiejętności 
utrzymywania prawidłowej ruchomości stawowej 

• rozwinięcie zdolności do stosowania i twórczego rozwijania w danej specjalności 
sportowej zasad i metod nauczania, form i środków treningowych w zakresie 
treningu stabilizacji centralnej 

• wyposażenie studentów w kompetencje dotyczące tworzenia i prowadzenia 
różnych form organizacyjnych zajęć ogólnorozwojowych wykorzystywanych 
w treningu propriorecepcji 

• zapoznawanie z szeregiem ćwiczeń przygotowawczych pozwalającym 
zapobiegać przeciążeniom i kontuzjom w uprawianiu sportu 

 
9. Sport w drugiej połowie życia 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z rolą i miejscem sportu weteranów w kontekście współczesnych 

przemian demograficznych 
• zapoznanie z historią ruchu masters na świecie i w Polsce 
• przekazanie podstaw wiedzy na temat poziomu i tempa zmian sprawności 

fizycznej z wiekiem u weteranów i osób nietrenujących 
• zapoznanie ze skutkami zdrowotnymi całożyciowego uprawnia sportu 

wyczynowego 
 

10. Praktyka trenerska 
Celem przedmiotu jest:.    

• zapoznanie studenta ze specyfiką pracy trenera osobistego 
• wyposażenie studenta w umiejętność samodzielnego programowania, 

organizacji, przeprowadzania i kontroli treningu personalnego i jego efektów 
 

Specjalność: Trener przygotowania fizycznego 
 
1. Dietetyka i suplementacja w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z rolą makro-, mikroskładników żywności i suplementami diety oraz 
z podstawowymi zasadami żywienia w aktywności fizycznej 

• opanowanie podstawowego zasobu wiedzy i umiejętności oceny sposobu 
żywienia oraz stanu odżywienia i konsekwencji zdrowotnych wynikających 
z nieprawidłowego żywienia 

 

2. Komunikacja interpersonalna w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii przydatnej  
w kontaktach międzyludzkich z uwzględnieniem specyfiki sportu 

• rozszerzenie świadomości, co do własnych kompetencji komunikacyjnych 
i możliwości zastosowania ich w sytuacjach sportowych 

• umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy psychologicznej w obszarze 
relacji międzyludzkich z uwzględnieniem specyfiki sportu 

 

3. Trening propriorecepcji 
Celem przedmiotu jest: 

• wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe w zakresie planowania 
i prowadzenia wszechstronnego treningu motorycznego 

• wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe w zakresie umiejętności 
utrzymywania prawidłowej ruchomości stawowej 



14 

 

• rozwinięcie zdolności do stosowania i twórczego rozwijania w danej specjalności 
sportowej zasad i metod nauczania, form i środków treningowych w zakresie 
treningu stabilizacji centralnej 

• wyposażenie studentów w kompetencje dotyczące tworzenia i prowadzenia 
różnych form organizacyjnych zajęć ogólnorozwojowych wykorzystywanych 
w treningu propriorecepcji 

• zapoznawanie z szeregiem ćwiczeń przygotowawczych pozwalającym 
zapobiegać przeciążeniom i kontuzjom w uprawianiu sportu 

 
4. Elementy relaksacji 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu procesów psychofizjologicznych 

związanych ze zjawiskiem relaksacji 
• przekazanie podstawowej wiedzy o wykorzystaniu relaksacji w obszarze sportu 
• uzyskanie umiejętności zastosowania podstawowej wiedzy z zakresu relaksacji 

w obszarze sportu 
 

5. Metodyka przygotowania motorycznego w dyscyplinach sportu - 
zespołowych 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z zasadami oraz metodyką projektowania treningu 

z uwzględnieniem charakterystyki dyscypliny, specyfiki działań zawodnika oraz 
miejsca przygotowania motorycznego w ogólnej strukturze szkolenia 
sportowego w zespołowych grach sportowych 

• zapoznanie studentów z metodami przygotowania motorycznego i kontroli 
motorycznych efektów treningowych, specyficznymi dla zespołowych gier 
sportowych 

 

6. Metodyka przygotowania motorycznego w dyscyplinach sportu - 
indywidualnych 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z przygotowaniem motorycznym zawodnika  

przy zastosowaniu środków stosowanych w lekkiej atletyce 
• zapoznanie studentów z przygotowaniem motorycznym zawodnika  

przy zastosowaniu środków stosowanych w gimnastyce 
• zapoznanie studentów z przygotowaniem motorycznym zawodnika  

przy zastosowaniu środków stosowanych w sportach pływackich 
• zapoznanie studentów z przygotowaniem motorycznym zawodnika  

przy zastosowaniu środków stosowanych w sportach walki 
• zapoznanie studentów z przygotowaniem motorycznym zawodnika  

przy zastosowaniu środków stosowanych w tenisie 
 

7. Urządzenia i sprzęt sportowy 
Celem przedmiotu jest: 
• pogłębienie wiedzy teoretycznej z zespołowych gier sportowych 
• przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych 

z zespołowych gier sportowych z grupami na początkowym etapie 
zaawansowania sportowego z wykorzystaniem poznanych sprzętów sportowych 
oraz urządzeń 

• podniesienie poziomu własnej sprawności specjalnej z zespołowych gier 
sportowych dzięki zastosowaniu nowych sprzętów sportowych oraz urządzeń 

• opanowanie podstawowych umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, 
taktyki gry i kształcenia cech motorycznych w treningu dzieci i młodzieży 
z wykorzystaniem poznanych urządzeń i sprzętów sportowych 

 

8. Doping w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 

• ukształtowanie etycznej postawy w zakresie walki z dopingiem w sporcie 
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• poznanie organizacji zajmującej sie walką z dopingiem, struktury oraz zasad jej 
działania 

• poznanie aspektów medycznych stosowania środków dopingujących 
• wykształcenie u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych 
 

9. Kontrola lekarska w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 
• nauczanie teoretycznych podstaw diagnostyki niekorzystnych następstw 

zdrowotnych mogących pojawić się podczas sportowej aktywności fizycznej 
• nauczanie postępowania w obrażeniach będącym efektem urazów i przeciążeń 

w treningu sportowym 
• wpojenie teoretycznych i praktycznych zasad współpracy trenera, nauczyciela 

z fizjoterapeuta i lekarzem sportowym w zapobieganiu chorobom i zmianom 
przeciążeniowym w treningu sportowym 

• wykształcenie  u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

• wykształcenie u studenta pracy w zespole 
 
10. Praktyka trenerska 

 
Specjalność: Analiza treningu i walki sportowej 
 

1. Statystyka i informatyka w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 

• zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych technik statystycznej analizy danych 
ilościowych i jakościowych  

• zdobycie umiejętności zastosowania określonych narzędzi statystycznych dla 
oceny zbiorów danych w zależności od rodzaju badań i stawianych celów 
badawczych 

• nabycie umiejętności interpretowania uzyskanych wyników analiz 
statystycznych 

• nabycie umiejętności projektowania badań pod kątem doboru materiału  
do analizy danych 

 

2. Techniczne środki wspomagania treningu 
Celem przedmiotu jest: 

• wykorzystanie przez studentów technicznych środków wspomagania treningu 
stosowanych w lekkiej atletyce 

• wykorzystanie przez studentów technicznych środków wspomagania treningu 
stosowanych w sporcie gimnastycznym 

• wykorzystanie przez studentów technicznych środków wspomagania treningu 
stosowanych w pływaniu 

• wykorzystanie przez studentów technicznych środków wspomagania treningu 
stosowanych w tenisie 

• wykorzystanie przez studentów technicznych środków wspomagania treningu 
stosowanych w zespołowych grach sportowych 

 

3. Analiza obciążeń treningowych 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z umiejętnością analizowania i rejestrowania obciążeń 

treningowych w lekkiej atletyce 
• zapoznanie studentów z umiejętnością analizy obciążeń treningowych w sporcie 

gimnastycznym 
• wykorzystanie przez studentów technicznych środków wspomagania treningu 

stosowanych w tenisie 
• zapoznanie studentów z umiejętnością analizowania i rejestrowania obciążeń 

treningowych w zespołowych grach sportowych 
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• zapoznanie studentów z umiejętnością analizowania i rejestrowania obciążeń 
treningowych w sporcie pływackim 

 

4. Prognozowanie wyniku sportowego 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z umiejętnością prognozowania wyniku sportowego 
w pływaniu, lekkoatletyce, gimnastyce, zespołowych grach sportowych, tenisie 

 

5. Analiza czynności ruchowych w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z umiejętnością analizowania czynności ruchowych 

w sporcie gimnastycznym, lekkiej atletyce, sportach pływackich, tenisie, 
zespołowych grach sportowych 

 

6. Analiza działań taktycznych w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 

• poszerzenie wiedzy studentów na temat narzędzi do analizowania taktyki  
w grach zespołowych 

• rozwijanie umiejętności korzystania z wybranych narzędzi do analizowania 
taktyki i techniki w wybranych grach zespołowych 

• przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć z zakresu analizy taktycznej 
• opanowanie wiedzy z zakresu współczesnych systemów gry oraz ofensywnych 

i defensywnych zadań zawodników w wybranych grach zespołowych 
 
7. Praktyka trenerska  
 
Specjalność: Sport osób niepełnosprawnych 
 

1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez sport 
Celem przedmiotu jest: przygotowanie przyszłych specjalistów sportu osób 
niepełnosprawnych do pracy zawodowej w zakresie:  

• opanowania teoretycznych podstaw z zakresu skutków zdrowotnych   
wynikających z uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne 

• zapoznania z organizacją meczu lub turnieju z zakresu wybranych dyscyplin 
sportu uprawianych przez osoby niepełnosprawne 

• stymulowania pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej, tj. profilaktyki 
zdrowotnej 

• opanowania umiejętności wykorzystania w praktyce ćwiczeń rehabilitacyjnych 
osób niepełnosprawnych 

 
2. Teoria i metodyka dyscyplin sportu dla niepełnosprawnych 
a. Lekka atletyka 

Celem przedmiotu jest: 

• wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe w zakresie nauczania 
podstaw lekkiej atletyki u osób niepełnosprawnych 

• wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe w zakresie propagowania 
lekkiej atletyki jako prozdrowotnej formy aktywności fizycznej u osób 
niepełnosprawnych 

• rozwinięcie zdolności do stosowania i twórczego rozwijania lekkoatletycznych: 
zasad i metod nauczania, form i środków treningowych przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych  

• wyposażenie studentów w kompetencje dotyczące tworzenia i prowadzenia 
różnych form organizacyjnych zajęć ogólnorozwojowych wykorzystywanych 
w fizjoterapii osób niepełnosprawnych. 
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b. Gimnastyka 
Celem przedmiotu jest: 

• nabycie umiejętności osobistego i poprawnego wykonania ćwiczeń 
charakterystycznych dla usprawniania poprzez ćw. gimnastyczne  
i akrobatyczne  

• swobodne operowanie wiedzą z zakresu metodyki, techniki i zasad 
bezpieczeństwa w nauczaniu podstawowych ćwiczeń gimnastycznych 
i akrobatycznych 

• umiejętność stosowania charakterystycznych zespołowych ćwiczeń 
akrobatycznych i gimnastycznych  

 
c. Gry zespołowe 

Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłych specjalistów sportu osób 
niepełnosprawnych do pracy zawodowej w zakresie:  

• opanowania teoretycznych podstaw poszczególnych gier sportowych osób 
niepełnosprawnych 

• zapoznania z podstawową techniką gry i metodyką nauczania elementów gry 
w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną i koszykówkę uprawianej przez osoby 
niepełnosprawne 

• stymulowania pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej, co będzie  
w ich przyszłej pracy elementem profilaktyki zdrowotnej, 

• opanowania umiejętności wykorzystania w praktyce typowych dla gier 
sportowych struktur ruchowych w celach rehabilitacyjnych, 
 

d. Sport pływacki 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej problematyki sportu pływackiego 
osób niepełnosprawnych, ukształtowanie nawyków i umiejętności 
pedagogicznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi dotyczących 
prowadzenia różnych form ruchowych o charakterze terapeutyczno-
zdrowotnym w wodzie 

• podniesienie do możliwie najwyższy poziom sprawności pływackiej studentów 
oraz wyposażenie w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami 
fizycznymi na organizm osób niepełnosprawnych w różnym wieku 

• przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu 
nauczania pływania i treningu sportowego w pływaniu z osobami 
niepełnosprawnymi zgodnie z ich programem rehabilitacji 

 
e. Tenis 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z podstawowymi przepisami oraz sprzętem do gry w tenisa  

dla niepełnosprawnych 
• opanowanie podstaw techniki i taktyki gry w tenisa na wózkach 
• zaznajomienie z metodyką nauczania gry w tenisa na wózkach 
• przekazanie wiedzy na temat systemu i form współzawodnictwa w tenisie  

dla niepełnosprawnych 
 

f. Taniec 
Celem przedmiotu jest: 
• praca nad koordynacją rytmiczno-ruchową – poruszanie się na wózku 

inwalidzkim zgodnie z frazą i rytmem muzycznym 
• nauczenie ruchów (kroków) i figur wybranych tańców towarzyskich, ludowych 

i nowoczesnych na wózku inwalidzkim 
• umiejętność tańczenia na wózku inwalidzkim z osobą tańczącą w pozycji 

stojącej (combi dance) 
• umiejętność tańczenia w pozycji stojącej z osobą tańczącą na wózku 

inwalidzkim (combi dance) 
• umiejętność tańczenia  na wózku inwalidzkim z drugą osobą tańczącą na wózku 

inwalidzkim (duo dance) 
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• metodyka nauczania tańca w kategorii combi dance (osoba niepełnosprawna 
tańcząca na wózku z osobą pełnosprawną) oraz duo dance (dwie osoby 
tańczące na wózkach inwalidzkich) 

• nabycie wiedzy z zakresu dyscypliny sportowej – taniec na wózkach 
• nabycie wiedzy z zakresu tańca osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach 

niepełnosprawności (niewidomi, głuchoniemi, amputacje itp.) 
 

g. Sporty do wyboru 
Nurkowanie 
Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu fizykochemicznych  

i biologicznych podstaw funkcjonowania organizmu sportowca 
• opanowanie przez studentów na zasadzie informacyjnej wiedzy i problematyki 

z zakresu płetwonurkowania osób niepełnosprawnych 
• opanowanie przez studentów podstawowych wybranych umiejętności  

w zakresie płetwonurkowania 
 

Boccia 
Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu organizacji i nauczania osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją narządu ruchu w zakresie 
dyscypliny sportowej Boccia/ Bocce 

• opanowanie przez studentów umiejętności w zakresie wspomagania aktywności 
ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją narządu ruchu 
w zakresie wybranych form aktywności ruchowej 

• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu problematyki dostosowanej 
aktywności ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcji 
narządu ruchu 

 
Rugby na wózkach 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie określonego w programie zakresu wiedzy merytorycznej z rugby 

na wózkach 
• opanowanie umiejętności poprawnego zademonstrowania podstawowych 

elementów techniki gry w rugby na wózkach 
• przygotowanie studentów do pracy z osobami po URK w zakresie prowadzenia 

gry w rugby na wózkach 
 

3. Aktywna rehabilitacja 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami organizowania  

i prowadzenie obozów Aktywnej Rehabilitacji 
• zapoznanie studentów z zasadami doboru i dopasowania wózka typu ACTIV dla 

osób po urazie rdzenia kręgowego (URK) 
• przygotowanie studentów do planowania i prowadzenia indywidualnego 

usprawniania samoobsługowo-lokomocyjnego osób po URK  
• zapoznanie studentów z zasadami profilaktyki wczesnych i późnych powikłań 

pourazowych  u osób po URK 
 

4. Medycyna sportowa dla zawodników niepełnosprawnych 
Celem przedmiotu jest: 

• nauczanie teoretycznych podstaw diagnostyki niekorzystnych następstw 
zdrowotnych mogących pojawić się podczas sportowej aktywności fizycznej 

• nauczanie postępowania w obrażeniach będącym efektem urazów i przeciążeń 
w treningu sportowym 

• wpojenie teoretycznych i praktycznych zasad współpracy trenera, nauczyciela 
z fizjoterapeuta i lekarzem sportowym w zapobieganiu chorobom i zmianom 
przeciążeniowym w treningu sportowym 
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• wykształcenie u studenta pracy w zespole 
  
5. Organizacja sportu osób niepełnosprawnych 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z polskimi i międzynarodowymi organizacjami 

odpowiedzialnymi za rozwój sportu osób z niepełnosprawnością (fizyczną, 
intelektualną, sensoryczną) 

• zapoznanie studentów z różnymi formami organizacyjnymi w sporcie osób 
z niepełnosprawnością (fizyczną, intelektualną, sensoryczną) 

• przygotowanie studentów do umiejętnego współdziałania ze specjalistami  
z innych dziedzin w trakcie organizacji pracy z osobami niepełnosprawnymi.   

 
Obozy 

 
1. Obóz pieszy 

Celem przedmiotu jest: 

• rozwijanie postaw prozdrowotnych i zainteresowania aktywnością fizyczną 
w środowisku górskim 

• nauka i doskonalenie planowania wycieczek w oparciu o szlaki turystyczne 
i schroniska  

• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć 
z obozu wędrownego w górach 

 
2. Obóz żeglarski 

Celem przedmiotu jest: 

• rozszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności żeglarskich nabytych wcześniej 
na obozie letnim w Chycinie niezbędnych do samodzielnego prowadzenia jachtu 
o długości po pokładzie powyżej 7,5 m 

• przygotowanie studentów do egzaminu na patent żeglarza jachtowego PZŻ 
• przekazanie studentom wiedzy z zakresu organizacji żeglarskich obozów 

wędrownych 
 
3. Obóz rowerowy 

Celem przedmiotu jest: 
• rozwijanie postaw prozdrowotnych i zainteresowania aktywnością fizyczną 

w środowisku górskim  
• nauka i doskonalenie techniki jazdy na rowerze w terenie górskim  
• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć 

z rowerowego obozu wędrownego w górach 
 

 


