
 

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
 

Grupa przedmiotów przygotowania ogólnego 

 
1. Metodologia badań naukowych 

Celem przedmiotu jest: 
• merytoryczne przygotowanie studenta do prowadzenia badań i pisania pracy 

naukowej 
 
2. Metody statystyki matematycznej 

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 
 

3. 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. 

 
4. Socjologia kultury fizycznej  

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

współczesnej kf i sportu. 
• wskazanie na silne powiązania zachodzące pomiędzy kf i sportem, a rzeczywistością 

społeczną. 
• przygotowanie studenta do krytycznej analizy i samodzielnej refleksji na temat 

ważnych kwestii społecznych związanych ze sportem. 
 

5. Dietetyka 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z rolą makro- i mikroskładników żywności i suplementami diety oraz 

z podstawowymi zasadami żywienia w różnych okresach życia człowieka  
i w aktywności fizycznej 

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

 
 
 
 
 



 

Grupa przedmiotów przygotowania w zakresie merytorycznym do nauczania 
przedmiotu wychowanie fizyczne 

 
1. Interaktywna edukacja zdrowotna  

Celem przedmiotu jest: 
• Cel nadrzędny: przeniesienie uzyskanej przez studenta na pierwszym etapie studiów 

wiedzy o zdrowiu w ramach przedmiotu: edukacja zdrowotna  na grunt pedagogiczny 
(edukacyjny). 

• wykorzystanie posiadanej przez studenta wiedzy na temat niedyrektywnych teorii 
wychowania oraz podejścia siedliskowego w promocji zdrowia  jako podłoża 
teoretycznego niezbędnego dla efektywnej edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. 

• uzyskanie umiejętności wykorzystania aktywizujących metod uczenia się i nauczania 
w procesie edukacji fizycznej i zdrowotnej  

• uzyskanie umiejętności pracy z osobami dorosłymi przy wykorzystaniu 
niedyrektywnej teorii wychowania i podejścia siedliskowego w promocji zdrowia 

 
2. Teoria i metodyka treningu 

Celem przedmiotu jest; 
• wyposażenie studenta w pogłębioną wiedzę w zakresie systemowego rozumienia 

treningu sportowego w różnych dyscyplinach sportu. 
• nabycie przez studenta umiejętności samodzielnego projektowania szkolenia 

sportowego w zorganizowanym cyklu diagnoza- prognoza-kontrola na różnych 
etapach szkolenia 

 
3. Turystyka szkolna 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami organizacji i obsługi ruchu 

turystycznego. 
• zapoznanie studentów z rolą turystyki w działalności statutowej szkół publicznych. 
• zapoznanie studentów z zagadnieniami organizacji obozów letnich, zimowych, 

wędrownych, a także wycieczek klasowych i rajdów szkolnych. 
 

4. Wychowanie fizyczne specjalne 
Celem przedmiotu jest; 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu problematyki niepełnosprawności 

i podstaw kultury fizycznej osób niepełnosprawnych 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu organizacji i nauczania różnych form 

aktywności ruchowej osób z różnymi typami niepełnosprawności 
• opanowanie przez studentów umiejętności w zakresie wspomagania aktywności 

ruchowej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z osobami o różnych typach 
niepełnosprawności    

 
5. Teoria i metodyka Gimnastyki 

Celem przedmiotu jest; 
• wykorzystanie przez studenta nabytych indywidualnych umiejętności gimnastycznych 

do tworzenia układów w akrobatyce sportowej i gimnastyce sportowej. 
• nabycie przez studenta umiejętności poprawnego wykonania i stosowania 

zespołowych ćwiczeń akrobatycznych oraz indywidualnych ćwiczeń na przyrządach. 
• opanowanie przez studenta umiejętności wszechstronnego wykorzystania ćwiczeń 

gimnastycznych w innych dyscyplinach sportu, jako element ćwiczeń 
ogólnorozwojowych.  

 
 



 

6. 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  
• nabycie wiedzy przydatnej w pracy ze  starszą młodzieżą.  
• kształtowanie postaw prozdrowotnych i zachowań zgodnych z zasadą fair play 

w ramach zajęć lekcyjnych i w lekkoatletycznych prób sprawnościowych 
 
7. Teoria i metodyka Koszykówki 

Celem przedmiotu jest; 
• podniesienie umiejętności studentów w zakresie nauczania wybranych elementów 

taktyki ataku i obrony w koszykówce. 
• zapoznanie studentów z metodami kontroli sprawności specjalnej w koszykówce. 
• zapoznanie studentów z organizacją oraz praktyczna realizacja: meczu koszykówki, 

turnieju koszykówki ulicznej. 
• student potrafi przygotować i zorganizować zajęcia rekreacyjne z wykorzystaniem 

elementów techniki gry w koszykówkę. 
 

8. Teoria i metodyka Piłki ręcznej 
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 

 
9. Teoria i metodyka Piłki nożnej 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie wiedzy z zakresu podstaw taktyki gry. 
• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia lekcji wychowania 

fizycznego z piłki nożnej na 3 i 4 stopniu edukacji oraz zajęć pozalekcyjnych 
• podtrzymanie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu podstawowych 

elementów techniki gry w piłkę nożną. 
• aktywizacja studentów, kształtowanie kreatywnych, odpowiedzialnych i etycznych 

postaw. 
 

10. Teoria i metodyka Piłki siatkowej 
Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie wiedzy z zakresu podstaw taktyki gry. 
• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia lekcji wychowania 

fizycznego z piłki siatkowej na 3 i 4 stopniu edukacji. 
• podtrzymanie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu podstawowych 

elementów techniki gry. 
 

Zajęcia sportowe i edukacyjne do wyboru: 
1. Pływanie 

Celem przedmiotu jest: 
• nabycie umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportu pływackiego. 
• opanowanie różnych form aktywności fizycznej w środowisku wodnym w kreacji 

zdrowia.. 
• przygotowanie do samodzielnego prowadzenia ćwiczeń ruchowych w wodzie. 

 
 
 



 

2. Karate 
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 

 
3. Wspinaczka sportowa 

Celem przedmiotu jest: 
• nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnej do samodzielnego wspinania 

na sztucznych ścianach. 
• nabycie umiejętności zaadaptowania elementów wspinaczki do pracy z dziećmi 

i młodzieżą w warunkach szkolnych (drabinki). 
• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć. 

 
4. 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. 

 
5. Taniec 

Celem przedmiotu jest: 
• choreografie taneczne w różnych stylach 
• różnicowanie rytmu muzycznego 
• nowoczesne formy tańca 
• metodyka nauczania tańców 
• terapia tańcem 

 
6. Organizacja i sędziowanie zawodów lekkoatletycznych 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z kolejnymi etapami planowania i realizacji lekkoatletycznych 

zawodów na poziomie sportu szkolnego lub amatorskiego. 
• zapoznanie z przepisami sportowymi poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych. 
• nabycie umiejętności pełnienia różnych ról organizacyjnych i sędziowskich podczas 

zawodów lekkoatletycznych. 
• nabycie umiejętności współpracy i koordynacji działań w wieloosobowym zespole. 

 
7. Tenis 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z przepisami gry w tenisa, w tym z systemem liczenia punktów w stopniu 

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

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

średniozaawansowanym 
• rozwijanie czynnego i biernego zainteresowania dyscypliną sportu 

 
 



 

8. 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, 
 

9. Jogging 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z zasadami planowania i realizacji rekreacyjnego/ 

zdrowotnego treningu biegowego. 
• nabycie umiejętności doboru optymalnego obciążenia wysiłkowego, stosownie  

do indywidualnych potrzeb i możliwości osób w różnym wieku. 
• praktyczne zapoznanie z testami boiskowymi diagnozującymi wydolność krążeniowo-

oddechową dla osób o różnym poziomie wydolności – organizacja, przeprowadzenie  
i interpretacja wyników. 

• przekazanie wiedzy na temat mierzalnych obiektywnie i subiektywnych objawów 
wysiłkowych podczas biegu oraz przeciwwskazań do treningu biegowego. 

 
10. Samoobrona 

Celem przedmiotu jest: 
• nauczenie padów i przewrotów 
• nauczenie podstawowych chwytów samoobrony 
• techniki obrony i ataku  

 
11. Fitness 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z historią, ideą i tendencjami rozwoju fitnessu  
• nabycie umiejętności z zakresu techniki wykonania podstawowych ćwiczeń 

wykorzystywanych w fitnessie w stopniu 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  

 
12. Edukacja olimpijska 

Celem przedmiotu jest: 
• wyposażenie w wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć olimpijskich, zarys historii 

oraz nowożytnych problemów olimpizmu 
• przygotowanie studentów do wykorzystywania wiedzy olimpijskiej w zajęciach 

szkolnych jako element wychowawczy (wartości olimpijskie, fair play, kultura) 
• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania twórczych 

rozwiązań z wykorzystaniem wiedzy olimpijskiej w zajęciach fizycznych oraz w formie 
lekcji w klasie (np. lekcji wychowawczej w oparciu o założenia etyczne). 

• postrzeganie wartości olimpijskich jako elementu  kształtowania i rozwijania 
kompetencji społecznych i wychowawczych dzieci i młodzieży (harmonijny rozwój: 
[body-soul & minde]). 

 
 
 
 



 

Grupa przedmiotów przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym 

 
1. Pedagogika kultury fizycznej 

Celem przedmiotu jest: 
• przekazanie treści uogólniających dotychczasową wiedzę studentów z zakresu 

pedagogiki 
• wyposażenie w wiedzę o możliwościach kształtowania postaw moralnych i etycznych 

wśród zawodników przez trenerów 
• ukształtowanie świadomych postaw z zakresu pedagogiki oraz umiejętności 

oddziaływań wychowawczych na środowisko zawodników  
• pomoc w zdobyciu wiedzy i umiejętności, które w przyszłości pomogą studentom 

prawidłowo funkcjonować w roli trenera jak i członka społeczeństwa 
 

2. Psychologia kultury fizycznej 
Celem przedmiotu jest:  
• zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami psychologii w obszarze kultury fizycznej.  
• nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w różnych kontekstach 

kultury fizycznej. 
• nabycie kompetencji sprawnego różnicowania właściwości psychospołecznych 

w kulturze fizycznej.  
 

Grupa przedmiotów przygotowania w zakresie dydaktycznym 

 
1. Zaawansowana dydaktyka WF 

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie studentek i studentów w zakresie metodyki nauczania wychowania 

fizycznego oraz poznanie specyfiki funkcjonowania systemu oświaty w zakresie 
wychowania fizycznego na III i IV etapie edukacji 

• przygotowanie studentek i studentów do realizacji zadań dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych wynikających z roli nauczyciela wychowania 
fizycznego na III i IV etapie edukacji 

• przygotowanie studentek i studentów do diagnozy, planowania i ewaluacji procesu 
kształcenia i wychowania fizycznego na III i IV etapie edukacji 

• przygotowanie studentek i studentów do dalszego samodoskonalenia i awansu 
zawodowego 

 
Grupa przedmiotów – Specjalność Dostosowana aktywność ruchowa 

 
1. Wstęp do dostosowanej aktywności ruchowej 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z różnymi formami dostosowanej aktywności ruchowej, 

stosowanej w edukacji szkolnej, rehabilitacji i sporcie osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności (fizycznej, intelektualnej, sensorycznej) 

• zapoznanie studentów z procesem programowania i realizacji zajęć z różnych form 
dostosowanej aktywności ruchowej 

• przygotowanie studentów do umiejętnego współdziałania ze specjalistami z innych 
dziedzin (np. lekarzami, fizjoterapeutami) w trakcie pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 
 

2. Medyczne aspekty zaburzeń rozwojowych 
Celem przedmiotu jest: 
• zaznajomienie studentów z przyczynami i następstwami  zaburzeń rozwojowych 



 

• poznanie możliwości i celu prowadzenia dostosowanej aktywności fizycznej w różnych 
zaburzeniach rozwojowych. 

• wykształcenie umiejętności prowadzenia dostosowanej aktywności ruchowej 
w różnych zaburzeniach rozwojowych zależnie od  indywidualnych potrzeb 
i możliwości pacjenta. 

 
3. Psychospołeczne podstawy zaburzeń rozwojowych 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie podstawowych koncepcji teoretycznych z zakresu psychopatologii 

rozwojowej 
• zaznajomienie się z patogenezą i społecznymi konsekwencjami posiadania różnych 

rodzajów niepełnosprawności rozwojowej 
• poznanie możliwości udzielania pomocy osobom z niepełno sprawnościami 

rozwojowymi i ich rodzinom 
 

4. Dostosowana aktywność ruchowa w upośledzeniu umysłowym 
Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu problematyki dostosowanej 

aktywności ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualną 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu organizacji i nauczania różnych form 

aktywności ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualną 
• opanowanie przez studentów umiejętności w zakresie wspomagania aktywności 

ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz współpracy z osobami  
z niepełnosprawnością intelektualną na różnych poziomach    

 
5. Dostosowana aktywność ruchowa w uszkodzeniach zmysłów 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu problematyki dostosowanej 

aktywności ruchowej osób z uszkodzeniami narządu zmysłu 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu organizacji i nauczania różnych form 

aktywności ruchowej osób z uszkodzeniami narządu zmysłu 
• opanowanie przez studentów umiejętności w zakresie wspomagania aktywności 

ruchowej osób z uszkodzeniami narządu zmysłu oraz współpracy z osobami 
niewidomymi, niesłyszącymi i głuchoniewidomymi    

 
6. Dostosowana aktywność ruchowa w uszkodzeniach narządu ruchu 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z możliwościami prowadzenia zajęć sportowych (w zakresie 

letnich i zimowych dyscyplin sportowych) dla osób niepełnosprawnych ruchowo  
• zapoznanie studentów z zagrożeniami i ograniczeniami treningowymi (wynikającym  

z charakteru niepełnej sprawności ćwiczących) na jakie potencjalnie mogą być 
narażeni zawodnicy niepełnosprawni ruchowo 

• przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z wybranych dyscyplin sportu dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo (np. pływanie, LA, boccia, siatkówka na siedząco, 
koszykówka na wózkach, rugby na wózkach, tenis na wózkach, taniec na wózkach) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Dostosowana aktywność ruchowa osób w starszym wieku 
Celem przedmiotu jest: 

• zapoznanie studenta z aspektami dotyczącymi mechanizmów starzenia się 
organizmu, problemów zdrowotnych osób starszych, ich poziomu sprawności 
i aktywności fizycznej oraz roli aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia do późnej 
starości. 

• zapoznanie studenta z problematyką dotyczącą specyfiki utrzymania stabilnej 
postawy ciała i chodu u osób starszych oraz z przykładowymi metodami oceny 
klinicznej i laboratoryjnej tych aspektów.  

• zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami związanymi z kontrolą 
motoryczną u osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem teorii programowych, 
w tym teorii Schmidta i Bernsteina. 

• przygotowanie studenta do planowania i prowadzenia różnych form aktywności 
fizycznej z osobami w starszym wieku (zapoznanie z metodami pomiaru aktywności 
fizycznej i sprawności fizycznej oraz zasadami konstruowania programów aktywności 
fizycznej dla osób w wieku starszym). 

• ukształtowanie pozytywnej postawy wobec osób starszych i ich udziału w życiu 
społecznym. 

 
8. Metodyka wychowania fizycznego w szkole specjalnej i integracyjnej 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu problematyki niepełnosprawności 

i podstaw kultury fizycznej osób niepełnosprawnych 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu organizacji i nauczania różnych form 

aktywności ruchowej osób z różnymi typami niepełnosprawności 
• opanowanie przez studentów umiejętności w zakresie wspomagania aktywności 

ruchowej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z osobami o różnych typach 
niepełnosprawności    

 
9. Aktywna rehabilitacja 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z metodyką treningu techniki jazdy wózkiem inwalidzkim typu 

ACTIV  
• przygotowanie studentów do prowadzenia indywidualnego nauczania techniki jazdy 

wózkiem oraz gier i zabaw ruchowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
 

10. Turystyka osób niepełnosprawnych 
Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie przez studentów wiedzy i problematyki dostosowanej aktywności 

ruchowej z zakresu turystyki osób niepełnosprawnych. 
• opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu organizacji i nauczania różnych form 

turystyki osób niepełnosprawnych. 
• opanowanie przez studentów umiejętności w zakresie wspomagania aktywności 

turystycznej osób niepełnosprawnych.    
 

Grupa przedmiotów – Specjalność Trenerska 

 
1. Lekka atletyka – specjalizacja trenerska 

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

wszystkich konkurencji lekkoatletycznych 
• nabycie umiejętności doboru metod, form i środków w treningu lekkoatletycznym na 

wszystkich szczeblach specjalizacji 
• nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych 
• zaznajomienie się z metodami wspomagania i kontroli treningu sportowego 



 

2. Gimnastyka sportowa – specjalizacja trenerska 
Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie studenta do pracy w Klubach sportowych w roli trenera gimnastyki 

sportowej. Opanowanie technik i form różnych ćwiczeń gimnastycznych wchodzących 
w zakres programów szkoleniowo-klasyfikacyjnych od klas młodzieżowej do klasy 
mistrzowskiej i metodyki ich nauczania. 

• nabycie przez studenta umiejętności poprawnego wykonania i stosowania zasad 
prowadzenia treningu sportowego, metodyki nauczania elementów gimnastycznych, 
asekuracji, prowadzenia zespołu w treningu sportowym, stosowania najróżniejszych 
metod nauczania ruchu. 

• opanowanie przez studenta umiejętności wszechstronnego wykorzystania ćwiczeń 
gimnastycznych na potrzeby trenera. Zapoznanie studenta z organizacjami 
i strukturą gimnastyki w Polsce i Świecie, zdobycia umiejętności organizacyjnych 
związanych z przeprowadzania zawodów sportowych i rekreacyjnych z zakresu 
gimnastyki sportowej, opanowanie podstawowych wiadomości związanych 
z sędziowaniem w gimnastyce sportowej. 

 
3. Akrobatyka sportowa – specjalizacja trenerska 

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie studenta do pracy w Klubach sportowych w roli trenera akrobatyki 

sportowej. Opanowanie technik i form różnych ćwiczeń akrobatycznych wchodzących 
w zakres programów szkoleniowo-klasyfikacyjnych od klas młodzieżowej do klasy 
mistrzowskiej i metodyki ich nauczania. 

• nabycie przez studenta umiejętności poprawnego wykonania i stosowania zasad 
prowadzenia treningu sportowego, metodyki nauczania elementów akrobatyki, 
asekuracji, prowadzenia zespołu w treningu sportowym, stosowania najróżniejszych 
metod nauczania ruchu. 

• opanowanie przez studenta umiejętności wszechstronnego wykorzystania ćwiczeń 
akrobatycznych na potrzeby trenera. Zapoznanie studenta z organizacjami 
i strukturą Akrobatyki w Polsce i Świecie, zdobycia umiejętności organizacyjnych 
związanych z przeprowadzania zawodów sportowych i rekreacyjnych z zakresu 
akrobatyki sportowej, opanowanie podstawowych wiadomości związanych 
z sędziowaniem w akrobatyce sportowej. 

 
4. Żeglarstwo – specjalizacja trenerska 

Celem przedmiotu jest: 
• nabycie umiejętności nauczania i doskonalenia umiejętności ruchowych z zakresu 

profilowanej aktywności ruchowej we wszystkich konkurencjach żeglarstwa 
sportowego poprzez wyposażenie studentów w kwalifikacje umożliwiające 
oddziaływanie na organizm środkami fizycznymi 

• uzyskanie przez studentów kompetencji do samodzielnego planowania, realizacji 
i kontroli procesu szkoleniowego w żeglarstwie sportowym na wszystkich poziomach 
szkolenia i we wszystkich konkurencjach 

• wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie struktur organizacyjnych, zarządzania, 
regulacji prawnych i finansowania krajowych i międzynarodowych organizacji kultury 
fizycznej, sportu i żeglarstwa sportowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Karate – specjalizacja trenerska 
Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie  kadry  instruktorskiej  dla  potrzeb  szkolenia  i  klubów  sportowych, 

zrzeszonych  w  Polskim Związku Karate oraz Polskich Federacjach Karate, 
zapoznanie z ich strukturą i specyfiką działania. 

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

• opanowanie  przez  słuchaczy  kursu  umiejętności  praktycznych  w  zakresie  
techniki  i  metodyki  nauczania  karate wchodzących w zakres wymagań 
egzaminacyjnych od stopni uczniowskich do mistrzowskich włącznie,  oraz  
organizacji i przebiegu  zawodów. 

 
6. Koszykówka – specjalizacja trenerska 

Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie wiedzy studentów z zakresu historii, rozwoju, tendencji oraz 

teoretycznych podstaw gry w koszykówkę, a także wiedzy z zakresu metodyki 
treningu sportowego, kontroli efektów potreningowych oraz analizy walki sportowej 
w koszykówce. 

• 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, jako podstawa do planowania 
i prowadzenia zajęć treningowych na różnych etapach szkolenia sportowego. 

• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zawodów sportowych 
i imprezy koszykarskiej. 

 
7. Piłka ręczna – specjalizacja trenerska 

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 
 

8. Piłka siatkowa – specjalizacja trenerska 
Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie uczestników specjalizacji do samodzielnego prowadzenia zajęć 

treningowych z piłki siatkowej oraz prowadzenia zespołów o różnych poziomach 
zaawansowania sportowego. 

• opanowanie poszerzonej wiedzy teoretycznej związanej z piłką siatkową 
• rozwinięcie umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, taktyki gry 

i kształcenia cech motorycznych. Poszerzenie wiedzy metodycznej treningu 
sportowego 

• podniesienie poziomu osobistej sprawności do stopnia umożliwiającego wzorowe 
demonstrowanie techniki gry 

 
 
 
 
 
 



 

9. Piłka nożna – specjalizacja trenerska 
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. 

 
10. Hokej na trawie – specjalizacja trenerska 

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. 
• rozwinięcie umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, taktyki gry oraz 

kształcenia zdolności motorycznych 
 

11. Pływanie – specjalizacja trenerska 
Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej problematyki sportu pływackiego, 

ukształtowanie nawyków i umiejętności pedagogicznych w pracy szkoleniowej  
na różnych etapach szkolenia sportowego w pływaniu. 

• podniesienie do możliwie najwyższy poziom sprawności pływackiej studentów oraz 
wyposażenie ich w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami treningowymi 
na poziom psychomotoryczny młodych pływaków. 

• przygotowanie studenta do samodzielnej pracy organizacyjnej i szkoleniowej 
w szkołach sportowych, w szkołach mistrzostwa sportowego oraz klubach 
sportowych.    

 
12. Tenis – specjalizacja trenerska 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie umiejętności gry w tenisa na poziomie znacznie zaawansowanym 
• przygotowanie do prowadzenia zajęć nauki, doskonalenia i treningu  gry w tenisa dla 

osób w różnym wieku, na wszystkich poziomach zaawansowania 
• wyposażenie w rozległą, specjalistyczną wiedzę teoretyczną 
• przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizacji zawodów tenisowych 

dla osób w różnym wieku, na wszystkich poziomach zaawansowania 
• przygotowanie do pełnienia roli sędziego na zaawansowanym poziomie 

 
 
 
 
 
 
 



 

13. Biomechanika sportu 
Celem przedmiotu jest: 
• poznanie i zrozumienie przez studentów z perspektywy biomechanicznej procesów 

zachodzących w organizmie, związanych z funkcjonowaniem narządu ruchu w trakcie 
jego czynności statycznych i dynamicznych bardzo często o charakterze 
ekstremalnym w sporcie 

• 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 

 
14. Fizjologia sportu 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów ze zmianami funkcjonalnymi poszczególnych układów 

zachodzącymi pod wpływem treningu fizycznego 
• zapoznanie studentów z czynnikami wewnętrznymi i środowiskowymi wpływającymi 

na kształtowanie wydolności fizycznej. 
 

15. Psychologia sportu 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z zaawansowanymi zagadnieniami psychologii w obszarze sportu 

wyczynowego   
• nabycie umiejętności oddziaływania psychologicznego w środowisku sportu 

wyczynowego 
• nabycie kompetencji sprawnego różnicowania właściwości psychospołecznych 

w wyczynowej aktywności sportowej  
 

16. Pedagogika sportu 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z istotą wychowania, jego stosunkiem do innych zjawisk 

społecznych 
• zrozumienie wartości wychowawczych sportu 
• zapoznanie studentów z możliwościami praktycznego zastosowania metod 

wychowania w różnych sytuacjach sportowych 
• zapoznanie studentów z różnymi alternatywnymi propozycjami edukacyjnymi 
• uwrażliwienie na przestrzeganie zasad fair play w sporcie i w różnych sytuacjach 

życiowych 
 

17. Zarządzanie i marketing 
Celem przedmiotu jest: 
• Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami i marketingu 

w sporcie 
• Zrozumienie specyfiki zarządzania i zastosowania narzędzi marketingowych 

w sektorze sportu  
 
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 gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
• Zapoznanie z wybranymi metodami i koncepcjami możliwymi do wykorzystania 

podczas zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 
 
6. Realizacja ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych w jednostce lekcyjnej 

Celem przedmiotu jest: 
• wyposażenie studentów/ki w wiedzę o metodach prowadzenia i organizacji zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych w różnych grupach wiekowych i zawodowych. 
• zapoznanie studentów/ki z metodyką realizacji poszczególnych ogniw procesu 

korekcji i kompensacji w zależności od grupy docelowej. 
 
7. Zabawy i gry o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym 

Celem przedmiotu jest: 
• doskonalenie przygotowania studentek i studentów do wykorzystania zabaw i gier 

ruchowych oraz gier drużynowych w obszarze profilaktyki, kompensacji i korekcji 
wad postawy dzieci, młodzieży i dorosłych 

• wzbogacanie zasobu zabaw i gier ruchowych dla osób z wadami postawy oraz 
doskonalenie umiejętności prowadzenia poszczególnych rodzajów zabaw i gier 
ruchowych oraz gier drużynowych 

• rozwijanie 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 i oddziaływania kompensacyjnego ćwiczeń w wodzie 
• przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć indywidualnie i w grupie 

 
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. 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  
 

2. 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. 

 
3. 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. 

 
 
 
 
 



 

4. 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.  

 
5. 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.      

 
6. 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 
 

II. Ochrona środowiska 
Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie wiedzy na temat stanu środowiska człowieka oraz zagrożeń 

wynikających z postępu cywilizacyjnego  
• przygotowanie do umiejętności korzystania z walorów przyrodniczych podczas 

aranżowania zajęć ruchowych na świeżym powietrzu oraz kształtowanie postaw 
przyjaznych środowisku. 

• kształtowanie potrzeby ciągłego zdobywania wiedzy na temat potencjalnych 
możliwości działań na rzecz  ochrony  środowiska 

 
III. Ekologia 

Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie wiedzy studentów w zakresie ekologii, zwłaszcza ekologii człowieka, oraz 

przygotowanie do umiejętnego korzystania z dóbr przyrody.  
• przygotowanie studentów do umiejętnego łączenia zajęć ruchowych z poznawaniem 

środowiska przyrodniczego oraz do korzystania z walorów przyrodniczych w czasie 
organizowania zajęć ruchowych. 

• przygotowanie studentów do poszukiwania nowych wiadomości dotyczących ekologii 
(gotowość do kształcenia się przez całe życie). 

 
IV. Neurobiologiczne podstawy motoryczności 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z procesami sterowania ruchów w oparciu o czynność układów 

nerwowego i mięśniowego 
• wskazanie wpływu wysiłku fizycznego na strukturę tkanki mięśniowej szkieletowej 
• wskazanie znaczenia układu nerwowego w procesach treningu  

 
 
 



 

V. Neurofizjologia 
Celem przedmiotu jest: 
• zdobycie podstawowych informacji o czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz 

jego roli w regulacji czynności narządów i układów 
• poznanie zasad funkcjonowania komórek nerwowych i sieci neuronalnych 
• zapoznanie z funkcjami  układu nerwowego w czynnościach ruchowych 

 
VI. Medycyna sportu 

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. 
• ukształtowanie etycznej postawy w zakresie walki z dopingiem w sporcie 
• 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 

 
VII. Traumatologia sportu 

Celem przedmiotu jest: 
• przedstawienie definicji i klasyfikacji stanów pourazowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem obrażeń narządu ruchu 
• nauczenie podstawowych zasad postępowania w stanach pourazowych  

– z uwzględnieniem obrażeń ostrych oraz przewlekłych oraz obejmujących 
diagnostykę, leczenie zachowawcze i operacyjne 

 
VIII. 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 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: 
• poszerzenie wiedzy na temat zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w pracy 

nauczyciela 
• przygotowanie do prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy  

i poszczególnych uczniów 
• poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat specyfiki i funkcjonowania szkoły 

 
2. Praktyka dydaktyczna w gimnazjum 

Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie wiedzy na temat pracy nauczyciela wychowania fizycznego, w tym 

wiedzy niezbędnej do przygotowania niezbędnej dokumentacji 
• przygotowanie do prowadzenia  zajęć na etapie gimnazjum 
• poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat warunków do realizacji programu kultury 

fizycznej 
 

3. Praktyka dydaktyczna w szkole ponadgimnazjalnej 
Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie wiedzy na temat pracy nauczyciela wychowania fizycznego, w tym 

wiedzy niezbędnej do przygotowania niezbędnej dokumentacji 
• przygotowanie do prowadzenia  zajęć na etapie szkoły ponadgimnazjalnej 
• poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat warunków do realizacji programu kultury 

fizycznej 
 
 
 
 


