
 

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 

Grupa przedmiotów przygotowania ogólnego 

 
1. Technologia informacyjna 

Celem przedmiotu jest: 

• wyposażenie studenta w podstawowy aparat pojęciowy oraz wiedzę 
o zastosowaniach technologii informacyjnej w zakresie prac biurowych oraz analizy  
i prezentacji danych. 

• nabycie przez studenta umiejętności korzystania z programów do zarządzania 
plikami, redagowania i formatowania tekstów, zastosowania korespondencji seryjnej. 

• uzyskanie przez studenta rozumienia struktur danych oraz sprawności 
w podstawowej ich analizie i przetwarzaniu za pomocą arkusza kalkulacyjnego. 

• zdobycie przez studenta kompetencji w zakresie atrakcyjnej prezentacji danych 
i przekazywania ich w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej. 

 

2. Ochrona własności intelektualnej 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu ochrony własności intelektualnej 
• nabycie wiedzy pozwalającej na rozróżnianie poszczególnych dóbr własności 

intelektualnej 
 

3. Organizacja i prawo oświatowe 
Celem przedmiotu jest: 

• przybliżenie studentom w niezbędnym zakresie podstawowej wiedzy z zakresu prawa 
• przybliżenie studentom w niezbędnym zakresie wiedzy o regulacjach prawnych 

znajdujących zastosowanie w sporcie i w oświacie 
• kształtowanie umiejętności właściwego stosowania w praktyce regulacji prawnych 

znajdujących zastosowanie w sporcie i w oświacie oraz postępowania zgodnego 
z tymi regulacjami, a także umiejętności  reagowania w praktyce na problemy 
prawne towarzyszące aktywności sportowej i oświatowej 

 

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Celem przedmiotu jest: 

• przedstawienie prawnych i etycznych podstaw udzielania pierwszej pomocy 
• przedstawienie definicji i klasyfikacji sytuacji zagrażających zdrowiu i/lub życiu 
• nauczenie podstawowych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i/lub 

życia 
 

Grupa przedmiotów przygotowania w zakresie kształcenia podstawowego 

 
1. Anatomia 

Celem przedmiotu jest: 

• poznanie budowy i funkcji narządów aparatu ruchu – kości , stawów i mięśni 
poprzecznie prążkowanych – szkieletowych 

• zdobycie wiedzy z zakresu budowy i funkcji narządów wewnętrznych ze szczególnym 
naciskiem na  układ nerwowy , układ krążenia i oddechowy oraz wybranych 
narządów jamy brzusznej 

 

 

 

 



 

2. Antropologia 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie wiedzy na temat prawidłowości ontogenetycznego rozwoju osobnika oraz 
czynników determinujących, stymulujących i modyfikujących rozwój ze szczególnym 
uwzględnieniem stylu życia 

• zdobycie umiejętności zastosowania określonych metod oceny i kontroli poziomu 
rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży 

• nabycie umiejętności prognozowania dorosłych wymiarów ciała 
• nabycie umiejętności oceny wpływu aktywności fizycznej na budowę somatyczną 
 

3. Biochemia 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z aktualnymi trendami w zakresie biochemicznych aspektów 
struktury i funkcji komórki.  

• opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej istotnych procesów metabolicznych 
zachodzących w organizmie człowieka  

• omówienie biochemicznych aspektów procesów adaptacyjnych organizmu człowieka  
do wysiłku o różnej intensywności. 

 

4. Fizjologia 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami prawidłowego 
funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach spoczynkowych oraz wysiłkowych 

• nabycie przez studentów umiejętności pomiaru podstawowych parametrów 
fizjologicznych oraz interpretacji uzyskanych wyników 

• przygotowanie studentów do przeprowadzania oceny wydolności fizycznej organizmu 
 

5. Teoria Wychowania Fizycznego 
Celem przedmiotu jest: 

• wprowadzenie studenta w świat zjawisk i pojęć, ukształtowanie jego poglądów  
na istotę wychowania fizycznego oraz ukazanie funkcji i miejsca w programie 
powszechnej edukacji i systemie kultury fizycznej. 

• przygotowanie studenta do efektywnej pracy w instytucjach realizujących cele 
wychowania fizycznego (szkoła, przedszkole, szkoła wyższa, policja, wojsko, centrum 
fitness, zajęcia na obozach i koloniach) oraz ukształtowanie pozytywnej postawy 
wobec zawodu wychowawcy fizycznego. 

• uporządkowanie wiedzy zdobytej podczas studiów z uwzględnieniem teorii i praw 
naukowych wyjaśniających mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi  
na organizm oraz środkami pedagogicznymi na osobowość w procesie wychowania 
i kształcenia fizycznego. 

• doskonalenie umiejętności analizy tekstu, wyciągania wniosków oraz swobodnego 
formułowania myśli i wypowiadania się w zakresie zagadnień kultury fizycznej. 

 

6. Historia Kultury Fizycznej 
Celem przedmiotu jest: 

• ukazanie rozwoju i funkcji kultury fizycznej w zależności od czynników 
ekonomicznych, społecznych i politycznych na tle ogólnych koncepcji 
pedagogicznych. 

• wprowadzenie do studiów na specjalności wychowanie fizyczne. 
• kształtowanie się kultury pedagogicznej wychowawcy fizycznego i jego ideowego 

stosunku do wybranego zawodu. 
• zapoznanie studentów z powszechną historią kultury fizycznej. 

 



 

Grupa przedmiotów przygotowania w zakresie merytorycznym do nauczania 
przedmiotu wychowanie fizyczne 

 

1. 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 

 
2. Biomechanika 

Celem przedmiotu jest; 

• poznanie i zrozumienie przez studentów biomechanicznych procesów zachodzących  
w organizmie związanych z funkcjonowaniem narządu ruchu w trakcie jego czynności 
statycznych i dynamicznych 

• 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. Emisja głosu 

Celem przedmiotu jest: 

• pogłębienie świadomości głosowej przyszłych nauczycieli 
• zapoznanie z budową i działaniem narządu głosowego 
• prawidłowe i zgodne z zasadami higieny głosu posługiwanie się głosem 
• dbałość o zachowanie kultury słowa oraz prawidłowej dykcji i ekspresji 

 

4. Higiena szkolna 

Celem przedmiotu jest; 

• zapoznanie przyszłych nauczycieli  wychowania fizycznego z problematyką ochrony 
zdrowia 

• poznanie teoretycznych podstaw oddziaływania czynników środowiska zewnętrznego  
na organizm człowieka 

• kształtowanie odpowiednich postaw profilaktyki zdrowotnej w pracy z dziećmi  
i młodzieżą szkolną 

 

5. Rytmika i taniec 

Celem przedmiotu jest; 

• koordynacja ruchu muzyką 
• nauka wrażliwości na rytm muzyczny 
• umiejętność dostosowania ruchu do muzyki 
• metodyka nauczania 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Zabawy i gry ruchowe 

Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie studentek i studentów do wykorzystania zabaw i gier ruchowych 
w zajęciach i lekcjach wychowania fizycznego na etapie edukacji przedszkolnej oraz  
na I i II etapie edukacji szkolnej 

• zapoznanie z metodyką prowadzenia oraz zasobem poszczególnych rodzajów zabaw  
i gier ruchowych dla dzieci na etapie edukacji przedszkolnej oraz na I i II etapie 
edukacji szkolnej 

• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania twórczych 
rozwiązań w zajęciach zabaw i gier ruchowych 

• przygotowanie do wykorzystywania zabaw i gier ruchowych w celach społecznych, 
wychowawczych i zdrowotnych 

 

7. Edukacja zdrowotna 

Celem przedmiotu jest; 

• rozszerzenie biomedycznego przygotowania studenta wychowania fizycznego 
w kierunku biopsychospołecznego modelu  zdrowia. Pokazanie edukacji fizycznej  
w biopsychospołecznym wymiarze zdrowia 

• pokazanie promocji zdrowia jako społeczno-politycznych i edukacyjnych działań 
wdrażających biopsychospołeczny model zdrowia w praktyce społecznej 

• omówienie zasadniczych zachowań zdrowotnych w funkcji tzw. Zdrowego stylu życia. 
Pokazanie relacji pomiędzy aktywnością fizyczną a zbiorem innych zachowań 
zdrowotnych. Przedstawienie edukacji fizycznej  jako całożyciowego procesu 
doskonalenia zdrowia przy wykorzystaniu  środków kultury fizycznej, nie 
ograniczonego do  zbioru metod usprawniających organizm. 

• wprowadzenie do nie dyrektywnych teorii wychowania  jako niezbędnego podłoża 
teoretycznego pozwalającego edukatorowi na osiąganie wyróżnionych wyżej celów 
kształcenia w  procesie edukacji fizycznej i edukacji zdrowotnej   

 

8. Teoria i metodyka Gimnastyki 
Celem przedmiotu jest; 

• nabycie przez studenta umiejętności poprawnego wykonania i stosowania ćwiczeń 
gimnastycznych. 

• swobodne operowanie wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu metodyki, techniki  
i zasad bezpieczeństwa w nauczaniu gimnastyki. 

• wyposażenie studentów w wiadomości z zakresu historii, kierunków i rodzajów 
gimnastyki,  

• opanowanie przez studenta umiejętności wszechstronnego wykorzystania ćwiczeń 
gimnastycznych w przygotowaniu organizmu do wysiłki fizycznego. 

 

9. Teoria i metodyka Lekkiej Atletyki 
Celem przedmiotu jest; 

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

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

w ramach zajęć lekcyjnych 
 

10. Teoria i metodyka Pływania 

Celem przedmiotu jest; 

• opanowanie sportowych technik pływania: kraul na grzbiecie, kraul na piersiach, 
żabka, delfin oraz startów i nawrotów.  

• zapoznanie z teoretycznymi podstawami sportowych technik pływania. 
• przygotowanie studenta do wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy 

w praktycznym działaniu. 



 

11. Teoria i metodyka Koszykówki 
Celem przedmiotu jest; 

• zapoznanie studentów z historią i rozwojem koszykówki na świecie i w Polsce. 
• podniesienie własnych umiejętności gry w koszykówkę. 
• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć z koszykówki 

w szkołach podstawowych i przedszkolach. 
• zapoznanie studentów z przepisami gry w koszykówkę oraz ogólnymi zasadami 

sędziowania i protokołowania meczu w koszykówce. 
 

12. Teoria i metodyka Piłki ręcznej 
Celem przedmiotu jest; 

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

 

13. Teoria i metodyka Piłki nożnej 
Celem przedmiotu jest; 

• zapoznanie studentów z historią, rozwojem piłki nożnej na świecie i w Polsce, 
wartościami utylitarnymi i wspierającymi rozwój psychofizyczny człowieka, metodami  
i formami nauczania gry w piłkę nożną. 

• podniesienie własnych umiejętności gry w piłkę nożną. 
• zapoznanie studenta z metodyką i systematyka nauczania techniki oraz podstaw 

taktyki gry w piłkę nożną, przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia 
zajęć  
z piłki nożnej w szkołach i przedszkolach.  

• zapoznanie studentów z przepisami gry w piłkę nożną i mini piłkę nożną oraz 
ogólnymi zasadami sędziowania w piłce nożnej. Przygotowanie do przeprowadzenia 
zawodów  
w piłce nożnej na poziomie szkolnym. 

• aktywizacja studentów, kształtowanie kreatywnych, odpowiedzialnych i etycznych 
postaw,  

 

14. Teoria i metodyka Piłki siatkowej 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z historią piłki siatkowej w Polsce i na świecie. 
• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu podstawowych 

elementów techniki gry. 
• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia lekcji wychowania 

fizycznego z piłki siatkowej na 1 i 2 stopniu edukacji. 
• opanowanie wiedzy z zakresu przepisów gry i ich praktycznego zastosowania podczas 

lekcji wychowania fizycznego. 
 

15. Teoria i metodyka Hokeja na trawie 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z historią i teorią gry w hokeju na trawie. 
• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu podstawowych 

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

w jednostce lekcyjnej  
 

 

 

 



 

Grupa przedmiotów przygotowania w zakresie psychologiczno - pedagogicznym 

 
1. Pedagogika ogólna 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogicznymi 
• zaznajomienie z istotą zróżnicowania i zmiennością praktyk edukacyjnych 

(wychowanie w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym) 
• przedstawienie charakterystyki różnic między wychowaniem jako praktyką 

a wychowaniem jako instytucją społeczną 
• pomoc w zdobyciu wiedzy i umiejętności, które w przyszłości pomogą studentom 

prawidłowo funkcjonować zarówno w roli nauczyciela jak i członka społeczeństwa 
 
2. Psychologia ogólna 

Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, zapoznanie 
z podstawowymi koncepcjami i pojęciami psychologicznymi 

• nabycie ogólnych umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy psychologicznej  
w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego i instruktora sportu 

• nabycie podstawowych kompetencji i kwalifikacji umożliwiających oddziaływania 
środkami psychologicznymi w kontekście wychowania fizycznego i sportu 

 
3. Pedagogika wczesnoszkolna 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i metodycznymi kształcenia 
zintegrowanego 

• uwzględnienie w planowaniu procesu dydaktycznego i wychowawczego specyfiki 
pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym  

• wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności dotyczących doboru metod, form, 
środków dydaktycznych i wychowawczych zgodnych z prawidłowościami rozwoju 
dziecka w młodszym wieku szkolnym 

• poznanie środowiskowych uwarunkowań rozwoju dziecka w młodszym wieku 
szkolnym 

 
4. Psychologia aktywności sportowej 

Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie szczegółowej wiedzy z zakresu psychologii aktywności sportowej oraz 
zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami i pojęciami psychologicznymi mającymi 
zastosowanie w aktywności sportowej 

• nabycie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu psychologii 
stosowanej  
w aktywności sportowej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego i instruktora 
sportu 

• nabycie podstawowych kompetencji i kwalifikacji umożliwiających oddziaływania 
środkami z zakresu psychologii w aktywności sportowej  

 

Grupa przedmiotów przygotowania w zakresie dydaktycznym 

 
1. Podstawy dydaktyki 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z głównymi nurtami myślenia o szkolnej edukacji i o szkole 
• wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej 
• wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności stanowienia celów kształcenia 
• zdobycie wiedzy o uwarunkowaniach niepowodzeń szkolnych i umiejętności radzenia 

sobie z nimi 



 

2. Dydaktyka WF (I i II poziom edukacyjny) 
Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie studentek i studentów w zakresie metodyki nauczania wychowania 
fizycznego na etapie edukacji przedszkolnej oraz I i II etapu edukacyjnego 

• przygotowanie studentek i studentów do realizacji zadań dydaktycznych, 
opiekuńczych  
i wychowawczych wynikających z roli nauczyciela wychowania fizycznego na etapie 
edukacji przedszkolnej oraz I i II etapu edukacyjnego 

• zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu oświaty w zakresie 
wychowania fizycznego 

• przygotowanie studentek i studentów do diagnozy, planowania i ewaluacji procesu 
kształcenia i wychowania fizycznego na etapie edukacji przedszkolnej oraz I i II 
etapu edukacyjnego 

 
Grupa przedmiotów – Specjalność Instruktor Sportu 

 
1. Lekka atletyka – specjalizacja instruktorska 

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 
 

2. Gimnastyka sportowa – specjalizacja instruktorska 
Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie  kadry  instruktorskiej  dla  potrzeb  szkolenia  i  klubów  sportowych, 
zrzeszonych  w  Polskim Związku Gimnastycznym  

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

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

 

3. Akrobatyka sportowa – specjalizacja instruktorska 
Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie  kadry  instruktorskiej  dla  potrzeb  szkolenia  i  klubów  sportowych, 
zrzeszonych  w  Polskim Związku Akrobatyki Sportowej  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Narciarstwo – specjalizacja instruktorska 
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. 

 

5. Żeglarstwo – specjalizacja instruktorska 
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 

 

6. Karate – specjalizacja instruktorska 
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 

 

7. Koszykówka – specjalizacja instruktorska 
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. 

 

 

 

 

 



 

8. Piłka ręczna – specjalizacja instruktorska 
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 

 

9. Piłka siatkowa – specjalizacja instruktorska 
Celem przedmiotu jest: 

• opanowanie podstawowych umiejętności teoretycznych związanych z piłką siatkową 
• 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 
 

10. Piłka nożna – specjalizacja instruktorska 
Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie uczestników specjalizacji do samodzielnego prowadzenia zajęć 
treningowych z piłki nożnej oraz prowadzenia zespołów o różnym poziomie 
zaawansowania sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dziecięcej  
i młodzieżowej . 

• opanowanie poszerzonej wiedzy teoretycznej związanej z prakseologią treningu piłki 
nożnej. 

• rozwinięcie umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, taktyki gry oraz 
kształcenia zdolności motorycznych. Poszerzenie wiedzy metodycznej treningu 
sportowego 

• podniesienie poziomu sprawności specjalnej studenta, umożliwiającej wzorowe 
demonstrowanie techniki gry. 

• rozwinięcie umiejętności samodzielnego analizowania i rozwiązywania problemów  
na różnych etapach szkolenia piłkarskiego. 

 

11. Hokej na trawie – specjalizacja instruktorska 
Celem przedmiotu jest: 

• poszerzenie wiedzy studentów z zakresu historii, organizacji oraz teorii gry w hokeju  
na trawie. 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Pływanie – specjalizacja instruktorska 
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. 

 

13. Taniec – specjalizacja instruktorska 
Celem przedmiotu jest: 

• koordynacja ruchu z muzyką 
• nauczanie różnych stylów tanecznych 
• choreografia układów tanecznych 
• metodyka nauczania w różnych okresach ontogenezy 
• terapia tańcem 
• metodyka tanecznych zajęć indywidualnych 
• metodyka tanecznych zajęć grupowych 
• przygotowanie do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych o tematyce 

tanecznej 
 

14. Tenis – specjalizacja instruktorska 
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 

 

15. Teoria sportu 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z systemowym 
rozumieniem treningu sportowego w różnych odmianach sportu. 

• zapoznanie studentów z zasadami projektowania szkolenia sportowego 
w zorganizowanym cyklu diagnoza-prognoza-kontrola ze szczególnym 
uwzględnieniem wstępnych etapów szkolenia. 

 

16. Fizjologia wysiłku sportowego 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu człowieka 
w warunkach wysiłku fizycznego 

• nabycie przez studentów umiejętności programowania, wykorzystania oraz 
interpretowania wyników wysiłkowych testów fizjologicznych 

• przestrzeganie przez studenta zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy zarówno 
podczas pracy samodzielnej, jak i zespołowej 

 

 

 

 

 

 



 

17. Biochemia wysiłku sportowego 
Celem przedmiotu jest: 

• omówienie mechanizmów biochemicznych zachodzących na poziomie komórkowym  
w organizmie sportowca poddanego wysiłkowi fizycznemu 

• zaznajomienie studentów z aktualnymi trendami badawczymi w biochemii, które 
zmierzają do dalszego usprawnienia wydolności organizmu 

• przekazanie studentom umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy 
biochemicznej w diagnostyce i praktyce sportowej 

• przedstawienie biochemicznych aspektów suplementacji sportowców 
 

Grupa przedmiotów – Specjalność Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

 

1. Anatomia funkcjonalna 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie się z budową i funkcją układów  ciała ludzkiego w szczególności układu 
kostno-stawowego oraz ich wpływem na dobór ćwiczeń ruchowych podczas 
planowania treningu 

• zapoznanie się z funkcją mięśni i zaangażowaniem poszczególnych grup mięśniowych 
przy wykonywaniu różnych ćwiczeń ruchowych. 

 

2. Podstawy kinezyterapii 
Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie/wyuczenie studenta podstawowych umiejętności diagnostycznych  
w zakresie wykonywania badań oraz testów niezbędnych dla doboru elementów 
kinezyterapii 

• umiejętność stosowania elementarnych metod i technik kinezyterapeutycznych 
• wykształcenie u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 

3. Zaburzenia i defekty w statyce ciała 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z kształtowaniem się postawy ciała oraz kontroli posturalnej 
w ontogenezie  

• zapoznanie z subiektywnymi i obiektywnymi metodami oceny postawy ciała 
• wyuczenie/przygotowanie do diagnostyki w zakresie zmian zachodzących w postawie 

ciała na poszczególnych etapach ontogenezy 
• wyuczenie umiejętności wykonania diagnostyki funkcjonalnej u dzieci w różnych 

okresach ontogenezy 
 

4. Teoria i praktyka postępowania profilaktycznego i korekcyjnego 

Celem przedmiotu jest: 

• wyuczenie/zapoznanie z zasadami kierowania dzieci na zajęcia gimnastyki 
korekcyjno – kompensacyjnej  

• wyuczenie technik i metod postępowania profilaktycznego i korekcyjnego 
indywidualnego oraz zespołowego   

• wyuczenie programowania postępowania profilaktycznego/korekcyjnego 
 

5. Metodyka ruchowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie studentek i studentów do prowadzenia ruchowych zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych na etapie edukacji przedszkolnej i etapie szkoły podstawowej 

• zapoznanie z metodyką przygotowania zajęć oraz wybranymi metodami możliwymi  
do wykorzystania podczas ruchowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

 

 



 

6. Realizacja ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych w jednostce lekcyjnej 
Celem przedmiotu jest: 

• wyposażenie studentek i studentów w wiedzę niezbędną do prowadzenia i organizacji 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na etapie edukacji przedszkolnej i szkoły 
podstawowej. 

• zapoznanie z metodyką przygotowania zajęć oraz wybranymi metodami możliwymi  
do wykorzystania podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zależności od grupy 
docelowej. 

 

7. Zabawy i gry o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym 

Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie studentek i studentów do wykorzystania zabaw i gier ruchowych 
w obszarze profilaktyki, kompensacji i korekcji wad postawy 

• zapoznanie z metodyką prowadzenia oraz zasobem poszczególnych rodzajów zabaw  
i gier ruchowych dla dzieci z wadami postawy na I i II etapie edukacji 

• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania twórczych 
rozwiązań w zajęciach zabaw i gier ruchowych w obszarze profilaktyki, kompensacji  
i korekcji wad postawy 

 

8. Pływanie korekcyjne 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania środowiska wodnego 
w korekcji wad postawy 

 

9. Dokumentacja postępowania korekcyjnego 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji 
przez nauczyciela 

• zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi dokumentacji medycznej pozwalającej  
na kwalifikację uczniów do zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych 

 

10. Metody specjalne stosowane w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z różnymi metodami terapeutycznymi stosowanymi w korekcji zaburzeń 
postawy ciała 

• umiejętność korzystania z technik pracy z mięśniem 
• umiejętność wykorzystania elementów reedukacji nerwowo – mięśniowej   

 

Grupa przedmiotów do wyboru 

 
I. Wykłady monograficzne 

 

1. Antropologia kulturowa 
Celem przedmiotu jest: 

• zdobycie wiedzy dotyczącej organizacji kultury, rządzących nią praw, historycznej 
zmienności i etnicznej różnorodności kultur ludzkich kształtujące tolerancyjne 
podejście do odmienności kulturowych. 

 
 
 
 
 
 



 

2. 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 

 

3. Higiena i bezpieczeństwo w systemie Kultury Fizycznej 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z zasadami bezpieczeństwa oraz higieny podczas zajęć 
ruchowych w szkole, 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 

 

4. 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. 

 

5. 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  
 

6. Głos – instrument, na którym gra każdy 
Celem przedmiotu jest: 

• pogłębienie świadomości głosowej  przyszłych nauczycieli 
• szczegółowe zapoznanie z budową i działaniem narządu głosowego  
• pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego i zgodnego z zasadami higieny głosu 

posługiwania się głosem 
• zapoznanie z zasadami kultury słowa oraz prawidłowej dykcji i ekspresji 
• pogłębienie wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania głosowego      

 

7. 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 

 

 



 

8. 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 w sporcie 
 

9. 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. 
 

II. Sporty różne i gry regionalne 

 

1. Golf 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie  studentów  z  problematyką  golfa jako dyscyplin 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. 

 

2. Nordic walking 
Celem przedmiotu jest: 

• poznanie techniki oraz  nabycie umiejętności nauczania nordic walking (NW). 
• rozwijanie postaw prozdrowotnych oraz zasad promocji zdrowia i zdrowego trybu 

życia dla wybranych grup społecznych.  
 

3. Fitness – formy wzmacniające 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z historią fitnessu i genezą form wzmacniających  
• wyposażenie studentów  w zasób ćwiczeń wzmacniających, nabycie umiejętności  

z zakresu techniki ich wykonania i metodyki nauczania  
• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć i wykorzystania 

elementów wzmacniających form fitnessu w lekcjach wychowania fizycznego na 
kolejnych stopniach edukacji (I i II), w treningu sportowym i rekreacyjnym oraz 
w działalności edukacyjnej w różnych obszarach oświaty, kultury fizycznej i zdrowia 
publicznego 
 

4. Tenis stołowy/speedbadminton 

Celem przedmiotu jest: 

• nauka podstaw i doskonalenie umiejętności gry w tenisa stołowego oraz speed 
badmintona. 

• nauka organizacji zawodów szkolnych. 
• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Gry regionalne 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z alternatywną formą aktywności fizycznej do wykorzystania  
w pracy profilaktycznej i usprawniającej  

• uświadomienie studentom ważnego elementu kulturowego występującego 
w aktywności fizycznej 

• przygotowanie studentów do poszukiwania i wdrażania atrakcyjnych form 
adaptowanej aktywności fizycznej, w oparciu o gry tradycyjne i regionalne, do pracy 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.    

 

6. Tenis 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z podstawowymi przepisami gry w tenisa 
• opanowanie podstaw techniki i taktyki gry w tenisa na poziomie podstawowym 
• zaznajomienie z metodyką nauczania gry w tenisa na poziomie podstawowym 
• przekazanie  podstaw wiedzy na temat systemu współzawodnictwa i zasad savoir 

vivre w tenisie 
• rozwijanie czynnego i biernego zainteresowania dyscypliną sportu 

 

7. Fitness – siłownia 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z różnymi formami prowadzenia zajęć na siłowni w szeroko 
rozumianym podejściu „fitness”. 

• usprawnianie poprzez rozwijanie siły absolutnej oraz względnej, a także 
wytrzymałości siłowej i aerobowej. 

• zapoznanie studentów z zagadnieniami uzupełniającymi związanymi 
z wykonywaniem ćw. fizycznych jak: zastosowanie diety, suplementacji i regeneracji 
powysiłkowej. 

 

8. Nowoczesne formy treningu uzupełniającego 
Celem przedmiotu jest: 

• nabycie przez studentów podstawowych umiejętności wykorzystania w treningu 
uzupełniającym slackline, trickboard i systemu TRX 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 w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu.  

 

9. Zabawy i gry drużynowe 
Celem przedmiotu jest: 

• wyposażenie w wiedzę dotyczącą metodyki nauczania oraz zasób gier drużynowych, 
możliwych do zastosowania w różnych okresach rozwoju dzieci i młodzieży oraz 
etapach treningu sportowego. 

• przygotowanie studentek i studentów do wykorzystania gier drużynowych 
w zajęciach sportowych i w lekcjach wychowania fizycznego na różnych etapach 
edukacji oraz treningu sportowego. 

• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania twórczych 
rozwiązań w zajęciach sportowych z zastosowaniem gier drużynowych. 

• dostrzeganie wartości stosowanych gier drużynowych do kształtowania i rozwijania 
kompetencji społecznych i wychowawczych dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

 



 

10. Aqua – fitness 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania środowiska wodnego w celach 
zdrowotnych i terapeutycznych 

• opanowanie standardowych pozycji, kroków, ćwiczeń oraz choreografii z zakresu 
Aqua aerobiku 

• przygotowanie studenta do wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy 
w praktycznym działaniu. 

 

11. Fitness – formy aerobowe 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z historią fitnessu na świecie i genezą form aerobowych  
• nabycie umiejętności z zakresu techniki wykonania podstawowych ćwiczeń i metod 

tworzenia choreografii w aerobowych formach fitness typu hilo oraz step  
• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć i wykorzystania 

elementów aerobowych form fitnessu w lekcjach wychowania fizycznego na 
kolejnych stopniach edukacji (I i II), w treningu sportowym i rekreacyjnym oraz 
w działalności edukacyjnej w różnych obszarach oświaty, kultury fizycznej i  zdrowia 
publicznego 

 

12. Łyżwiarstwo 
Celem przedmiotu jest: 

• nabycie przez studentów podstawowych umiejętności jazdy na łyżwach figurowych 
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.  

 

13. Gry i zabawy lekkoatletyczne 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia gier i zabaw lekkoatletycznych 
• poznanie gier i zabaw kształtujących uzdolnienia motoryczne  
• poznanie gier i zabaw pomocnych w nauczaniu technik lekkoatletycznych  

 

14. Wrotkarstwo 
Celem przedmiotu jest: 

• nabycie przez studentów podstawowych umiejętności jazdy na łyżworolkach 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.  

 

15. Fitness – formy relaksacyjne 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z historią, ideą i tendencjami rozwoju fitnessu w obszarze form 
relaksacyjnych 

• zapoznanie ze specyfiką i techniką ćwiczeń i technik relaksacyjnych 
wykorzystywanych w różnych formach fitness ze szczególnym uwzględnieniem ich 
zdrowotnego oddziaływania 

• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć i wykorzystania 
elementów relaksacyjnych form fitnessu w lekcjach wychowania fizycznego na 
kolejnych stopniach edukacji (I i II), w treningu sportowym i rekreacyjnym oraz 
w działalności edukacyjnej w różnych obszarach oświaty, kultury fizycznej i zdrowia 
publicznego 



 

III. Blok przedmiotów przyrodniczych 

 

1. Fizyka sportu 
Celem przedmiotu jest: 

• przekazanie podstawowej wiedzy na temat praw mechaniki, które opisują ruch 
zawodników- w wybranych dyscyplinach sportu  

• prezentowanie    bezspornych  naukowych dowodów,  że we współczesnym sporcie 
aby  marzyć o sukcesach  liczyć się musi  znajomość techniki oraz technologii,  
bazujących na prawach fizyki 

• przekazanie szerokiej wiedzy, która dowodzi, że w każdej  dziedzinie sportu 
odnaleźć można takie jej elementy, w których fizyka odgrywa istotną a czasem 
wręcz kluczową rolę a jej prawidłowe wykorzystanie może pomóc w osiąganiu 
lepszych wyników sportowych 

• przekazanie  wiedzy potrzebnej do zrozumienia istoty oddziaływań czynników 
fizycznych na zawodnika - na przekładzie wybranych dyscyplin 

• przekazanie szerokiej wiedzy na temat wyznaczanie i rejestrowanie wielu 
parametrów fizycznych opisujących ruch zawodników uprawiających   różne 
dyscypliny sportu. 

• przekazanie wiedzy na temat współczesnych metod badawczych stosowanych 
w fizyce sportu 

 

2. Patobiochemia 
Celem przedmiotu jest: 

• omówienie mechanizmów patobiochemicznych w organizmie człowieka 
• zapoznanie z aktualnymi trendami badawczymi w biochemii, pomocnymi 

w wyjaśnieniu przebiegu procesów patobiochemicznych w organizmie człowieka 
• przedstawienie patobiochemicznego wymiaru zmian w metabolizmie człowieka 

uwarunkowanych genetycznie oraz wywołanych wpływem środowiska 
3. Podstawy żywienia człowieka 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z  podstawowymi zasadami żywienia  
• opanowanie podstawowego zasobu wiedzy w zakresie funkcji podstawowych 

składników pokarmowych w organizmie człowieka 
 

4. Histologia 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z ultrastrukturą oraz funkcjami komórek, tkanek i narządów 
człowieka  

• wypracowanie umiejetności poszerzania wiedzy mając na uwadze stały i szybki 
rozwój nauk biologicznych 

• przygotowanie do dalszej edukacji w ramach przedmiotów bloku przyrodniczego 
 

5. Genetyka 
Celem przedmiotu jest: 

• poszerzenie wiedzy o molekularnym podłożu i mechanizmach dziedziczenia  
• zapoznanie  ze znaczeniem dziedziczenia w osobniczym kształtowaniu cech człowieka 
• wypracowanie potrzeby poszerzania wiedzy w zakresie biologicznych podstaw 

rozwoju  człowieka 
 

 

 

 

 

 



 

6. Fizjologia kliniczna 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z metodyką przeprowadzenia prób czynnościowych oraz 
testów diagnostycznych stosowanych celem oceny stanu zdrowia oraz sprawności 
fizycznej  

• poznanie znaczenia aktywności fizycznej w zapobieganiu niektórym schorzeniom 
organizmu oraz jej wpływ na utrzymanie zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

• zapoznanie studentów z różnorodnymi rodzajami reakcji fizjologicznej organizmu  
na wysiłek fizyczny w zależności od pory dnia czy stanu zdrowia. 

 
IV. Blok przedmiotów humanistycznych 

 

1. Olimpizm 
Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy z zakresu historii oraz 
współczesnych problemów olimpizmu w dalszym kształceniu się i późniejszej pracy  
z dziećmi i młodzieżą w szkole i innych instytucjach wychowawczo-edukacyjnych.    

• przystosowanie studentów do wykorzystywania różnych źródeł w poszukiwaniu 
potrzebnej wiedzy (literatura naukowa popularno-naukowa, piękna, beletrystyczna, 
publicystyczna, strony internetowe itp.)      

• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania twórczych 
rozwiązań prowadzenia późniejszych zajęć wychowania fizycznego i innych w oparciu  
o zdobytą wiedzę z olimpizmu. 

 
2. Filozofia klasyczna 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z głównymi koncepcjami, poglądami, problemami, nurtami i teoriami 
filozoficznymi występującymi w obrębie antycznej kultury europejskiej. 

• uświadomienie faktu, że ważne zmiany społeczne odbywają się za sprawą 
kluczowych koncepcji filozoficznych myślicieli europejskich, wpływając na ewolucję i 
rozwój kultury. 

• wskazanie na silne powiązania zachodzące pomiędzy filozofią, a kulturą fizyczną 
i sportem na przestrzeni dziejów. 

• przygotowanie studenta do krytycznej analizy i samodzielnej refleksji na temat 
fundamentalnych zagadnień filozoficznych i rzeczywistości społecznej. 

 
3. Socjologia ogólna 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z podstawowymi kategoriami, pojęciami i teoriami socjologicznymi. 
• dostarczenie bazowych narzędzi społecznych przydatnych do zastosowania 

w praktyce zawodowej. 
• przygotowanie do krytycznej analizy i samodzielnej refleksji na temat 

fundamentalnych zagadnień związanych ze współczesnymi zjawiskami społecznymi. 
 
4. Wybrane problemy z historii rehabilitacji 

Celem przedmiotu jest: 

• ukazanie rozwoju rehabilitacji w zależności od czynników ekonomicznych, 
społecznych  
i politycznych na tle rodowodu historii kultury fizycznej i medycyny. 

• zapoznanie studentów z historią rehabilitacji na tle powszechnej kultury fizycznej. 
 
 
 
 



 

V. Teoria sportu 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z systemowym 
rozumieniem treningu sportowego w różnych odmianach sportu. 

• zapoznanie studentów z zasadami projektowania szkolenia sportowego 
w zorganizowanym cyklu diagnoza-prognoza-kontrola ze szczególnym 
uwzględnieniem wstępnych etapów szkolenia. 

 
VI. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie z kształtowaniem się postawy ciała, subiektywnymi i obiektywnymi 
metodami oceny postawy ciała oraz kontroli posturalnej w ontogenezie  

• wyuczenie/przygotowanie do diagnostyki w zakresie zmian zachodzących w postawie 
ciała na poszczególnych etapach ontogenezy 

• wyuczenie/zapoznanie z zasadami kierowania dzieci na zajęcia gimnastyki 
korekcyjno – kompensacyjnej, wyuczenie technik i metod postępowania 
profilaktycznego  
i korekcyjnego indywidualnego oraz zespołowego 

• wyuczenie programowania postępowania profilaktycznego/korekcyjnego 
 

VII. Język obcy 

 

1. 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 
 

2. Język francuski 
Celem przedmiotu jest: 

• czynne opanowanie i posługiwanie się językiem w zakresie tematyki dotyczącej życia 
codziennego i zawodowego na poziomie podstawowym A1 

• posługiwanie się w komunikacji podstawowymi strukturami gramatyczno-
leksykalnymi 

• opanowanie podstaw języka w zakresie czterech sprawności: słuchanie, czytanie, 
mówienie i pisanie oraz umiejętności ich integrowania 

• nabycie umiejętności dalszego samodzielnego pogłębiania znajomości języka - 
samokształcenie 

 
3. Język rosyjski 

Celem przedmiotu jest: 

• nauka alfabetu rosyjskiego. Czynne opanowanie i posługiwanie się językiem 

w zakresie tematyki dotyczącej życia codziennego i zawodowego na poziomie A1 

• posługiwanie się w komunikacji podstawowymi strukturami gramatyczno-

leksykalnymi 

• opanowanie podstaw języka w zakresie: rozumienia języka mówionego, czytania, 

pisania, konstruowania samodzielnych wypowiedzi 

• ukształtowanie umiejętności dalszego samodzielnego pogłębiania znajomości języka  

 
 
 



 

4. Język niemiecki 
Celem przedmiotu jest: 

• przygotowanie studentów do samodzielnej szerszej wypowiedzi ustnej w języku 
niemieckim na zróżnicowane tematy ze szczególnym uwzględnieniem fachowych 
zagadnień związanych ze sportem oraz pedagogika sportu 

• przygotowanie studentów do rozumienia szerszej wypowiedzi ustnej w języku 
niemieckim dotyczącej zróżnicowanych tematów ze szczególnym uwzględnieniem 
fachowych zagadnień sportu i kultury fizycznej 

• przygotowanie studentów do rozumienia obszerniejszego tekstu w języku niemieckim 
na zróżnicowane tematy ze szczególnym uwzględnieniem fachowych zagadnień 
sportowych i dziedzin powiązanych oraz redagowanie szerszej wypowiedzi ustnej 

• przygotowanie studentów do używania struktur gramatyczno-idiomatycznych 
charakterystycznych dla poziomu B2 

 
Praktyki i obozy 

 
1. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 

Celem przedmiotu jest: 

• poznanie wiedzy na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy 
nauczyciela 

• przygotowanie do prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy  
i poszczególnych uczniów 

• zapoznanie ze specyfiką i funkcjonowaniem szkoły 
 
2. Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej 

Celem przedmiotu jest: 

• poznanie zakresu pracy nauczyciela wychowania fizycznego, w tym wiedzy 
niezbędnej do przygotowania niezbędnej dokumentacji 

• ugruntowanie umiejętności prowadzenia zajęć na etapie szkoły podstawowej 
• poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat warunków do realizacji programu kultury 

fizycznej 
 

3. Praktyka dydaktyczna asystencka w szkole podstawowej 
Celem przedmiotu jest: 

• poznanie zakresu pracy nauczyciela wychowania fizycznego, w tym wiedzy 
niezbędnej do przygotowania niezbędnej dokumentacji 

• przygotowanie do prowadzenia  zajęć na etapie szkoły podstawowej 
• bezpośrednie poznanie warunków do realizacji programu kultury fizycznej 

 
4. Obóz letni 

Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studentów z różnymi formami prowadzenia zajęć o charakterystycznych 
dla sportu i rekreacji fizycznej. 

• rozwijanie sprawności ogólnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Obóz zimowy narciarski 
Celem przedmiotu jest: 

• nauka doskonalenie techniki jazdy na nartach. Nauka metodyki nauczania 
narciarstwa oraz analizy techniki narciarskiej i identyfikacji błędów. 

• nauka organizacji zawodów szkolnych w slalomie narciarskim oraz umiejętność jazdy  
na slalomie szkolnym. 

• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć 
z narciarstwa na obozach młodzieżowych oraz sportowych w górach. 

• rozwijanie postaw prozdrowotnych i zainteresowań sportami śnieżnymi oraz 
środowiskiem górskim. 

 
6. Obóz zimowy snowboardowy 

Celem przedmiotu jest: 

• nauka doskonalenie techniki jazdy na snowboardzie. Nauka metodyki nauczania 
snowboardu oraz analizy techniki i identyfikacji błędów. 

• nauka organizacji zawodów szkolnych w slalomie snowboardowym oraz umiejętność 
jazdy na slalomie szkolnym. 

• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć  
ze  snowboardu na obozach młodzieżowych oraz sportowych w górach. 

• rozwijanie postaw prozdrowotnych i zainteresowań sportami śnieżnymi oraz 
środowiskiem górskim. 

 
 


