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Przedmioty specjalnościowe 

Kolejność przedmiotów wg planu studiów 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową 

biologiczną/profil praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Diagnostyka postawy ciała – specjalność gimnastyka korekcyjna z 
odnową biologiczną 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 12.6 
6 Punkty ECTS 5 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr czwarty  
10 Typ zajęć wkłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 30 h i wykłady 30 h 
12 Koordynator dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska 
13 Prowadzący dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska 
14 Język wykładowy polski  
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak  
18 Efekty kształcenia Po zaliczeniu kursu student ma elementarną wiedzę na temat metod 

klinicznej i radiologicznej oceny postawy ciała. Zna podstawowe 
jednostki chorobowe i najczęstsze rodzaje urazów narządu ruchu, z 
którymi nauczyciel wychowania fizycznego/trener może się spotkać w 
trakcie pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. 
Potrafi samodzielnie dokonać oceny postawy ciała, rozpoznać rodzaj 
wady postawy ciała i stopień jej zaawansowania. Umie ocenić zakres 
ruchów poszczególnych odcinków kręgosłupa i stawów obwodowych, 
oraz siłę wybranych mięśni, mających kluczowe znaczenie dla 
utrzymania postawy prawidłowej.  
Poprawnie wykonuje i interpretuje podstawowe testy funkcjonalne 
oceniające funkcję kręgosłupa i stawów kończyn, zwłaszcza kończyny 
dolnej. 
W05, W12, U02, U04, U11, K02,  

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacje Power Point, pokaz praktyczny, ćwiczenia 
praktyczne w parach, filmy edukacyjne. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Kolokwia pisemne, ocena praktycznych umiejętności badania postawy 
ciała oraz przeprowadzania testów funkcjonalnych. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną w semestrze 4 na podstawie średniej ocen z 
kolokwiów cząstkowych i oceny umiejętności przeprowadzania badania 
funkcjonalnego narządu ruchu. Egzamin pisemny po semestrze 4. Ocenę 
pozytywną z egzaminu otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 
55% wszystkich możliwych punktów. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z podstawowymi metodami diagnostycznymi stosowanymi 
w ortopedii, dotyczącymi postawy ciała i urazów sportowych. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Wykłady: 
Posturogeneza – zmienność postawy ciała w toku ontogenezy od 
urodzenia do 6 r.ż., Postawa ciała dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 
Postawa prawidłowa – mechanizm powstawania wad postawy, Prawo 
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wzrostu kości, Fazy reedukacji posturalnej, Wady kręgosłupa w 
płaszczyźnie strzałkowej (plecy okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe i 
płaskie) – definicja etiologia, cechy charakterystyczne, Badanie kliniczne 
i radiologiczne skoliozy, metoda Mory projekcyjnej, prognozowanie 
rozwoju skoliozy.  
Omówienie wybranych jednostek chorobowych: krzywica, gruźlica 
stawów i kręgosłupa, choroba Scheuermanna, choroba Perthesa, 
osteoporoza, dysplazja stawu biodrowego, 
Wady klatki piersiowej (klatka kurza, klatka lejkowata): ocena kliniczna i 
radiologiczna, 
Wady kolan (kolana szpotawe, kolana koślawe, niefizjologiczny 
przeprost): ocena kliniczna i radiologiczna koślawości  i szpotawości. 
Najczęściej występujące urazy kolana, 
Badanie kliniczne i radiologiczne stopy, Najczęściej występujące wady 
stóp u dzieci, Plantokonturografia – diagnozowanie wad stóp. 
Ćwiczenia: 
Ocena postawy ciała: analiza wzrokowa, testy funkcjonalne, interpretacja 
wyników obserwacji, 
Badanie kręgosłupa: pomiary ruchomości orientacyjne i taśmą 
centymetrową, testy funkcjonalne, ocena siły wybranych mięśni metodą 
Lovetta. 
Testy funkcjonalne oceniające stawy krzyżowo-biodrowe. 
Zakres ruchomości stawów kończyny dolnej, pomiary długości i 
obwodów kończyny dolnej, testy funkcjonalne stawu biodrowego, 
kolanowego i skokowego. 
Pomiary zakresu ruchomości stawów kończyny górnej, pomiary długości 
i obwodów kończyny górnej. 
Testy funkcjonalne oceniające staw barkowy i łokciowy 
Analiza chodu i podstawowych dynamizmów ruchowych (dźwiganie, 
sięganie, siadanie i siedzenie). 
Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi badawczych w ocenie 
postawy ciała: Zebris pointer, platforma P-walk, podoskop elektroniczny, 
G sensor 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Kilar J., Lizis P. (1996), Badanie narządu ruchu  w rehabilitacji, 
Wydawnictwo Kasper, Kraków 

2. McRae R. (2004), Kliniczne badanie ortopedyczne, Wydawnictwo 
Medyczne Urban&Partner, Wrocław 

3. Wlaszek R., Kasperczyk T., Magiera L. (2007), Diagnostyka w 
kinezyterapii i masażu, Wydawnictwo BIOSPORT, Kraków 

4. Buckup K. (1995), Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, 
PZWL, W-a 

5. Jorritsma W. (2004), Anatomia na żywym człowieku, 
Urban&Partner, Wrocław 

6. Lee D. (2001), Obręcz biodrowa: Badanie i leczenie okolicy 
lędźwiowo-miedniczno-biodrowej, DB Publishing, W-a 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 
 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakład pracy 
studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. zasługuje na 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
akademickiego 

3 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 
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Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową 

biologiczną/profil praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy odnowy biologicznej –specjalność gimnastyka korekcyjna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
4 ECTS 

7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr trzeci 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 30h, ćwiczenia 30h 
12 Koordynator dr Wiesław Wojtanowski 
13 Prowadzący dr Wiesław Wojtanowski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia � Student zapoznał się z pojęciem odnowy biologicznej (systemy, 

zasady, zadania i programowanie) 
� Opanował teorię i praktykę masażu sportowego, pourazowego oraz 

podstaw terapii manualnej 
� Ma wiedzę na tematumiejętność charakterystyki  zabiegów 

fizykalnych stosowanych w odnowie biologicznej 
� Opanował podstawy traumatologii: zna ogólne zasady postępowania 

po urazach, ich rodzaje i diagnostykę 
W05, W07, W13, U07, K02, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład: pokaz multimedialny  
Ćwiczenia: zajęcia praktyczne z masażu sportowego, leczniczego oraz 
terapii manualnej 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

a) Wykład: konwersatorium/- na podstawie frekwencji  
b) Zaliczenie:/w formie pisemnej/ z zakresu teorii odnowy biologiczne, 

zabiegów fizykoterapeutycznych i terapii manualnej. 
c) Ćwiczenia: zaliczenie praktycznych umiejętności z zakresu masażu 

sportowego, pourazowego oraz elementów terapii manualnej.  
21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr 3. Zaliczenie praktyczne z zakresu masażu 

sportowego oraz teoretyczne z odnowy biologicznej i zabiegów 
fizykoterapeutycznych. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami odnowy biologicznej, 
zabiegami fizykoterapeutycznymi oraz masażami pourazowymi 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Wykłady: 
� Pojęcie odnowy biologicznej, systemy, zadania, zasady 

stosowania środków oraz programowanie 
� Cele i zadania masażu sportowego, zasady i warunki 

przeprowadzania, techniki masażu sportowego, wskazania i 
przeciwwskazania 

� Zabiegi fizykalne (sauna fińska, kąpiele borowinowe i 
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solankowe, krioterapia, elektroterapia, magnetoterapia   i 
laseroterapia 

� Charakterystyka urazów sportowych oraz zasady postępowania 
po urazach skóry, mięśni, stawów i kości 

Dieta w sporcie i odnowie biologicznej, rola węglowodanów, białka, 
wody, składników mineralnych i witamin dla organizmu sportowca 
Ćwiczenia: 

� Metodyka masażu sportowego (masaż grzbietu, kręgosłupa, 
karku, klatki piersiowej, powłok brzusznych i kończyn) 

� Masaże pourazowe: 
masaż izometryczny, masaż centryfugalny, 
sedatywny i tonizujący 

� Stosowanie metod niekonwencjonalnych: zastosowanie terapii 
manualnej (diagnostyka stawów osiowych i obwodowych, 
techniki lecznicze - mobilizacje bierne i czynne, manipulacje) 

� Techniki relaksacyjne 
24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 
1. Kasperczyk T, Bator A. 2000. Trening zdrowotny  z elementami 

fizjoterapii. AWF, Kraków. 
2. Magiera L., Walaszek R. 2003. Masaż sportowy   z elementami 

odnowy biologicznej. BIOSPORT, Kraków. 
3. Walaszek R. (red.) 1999. Masaż z elementami rehabilitacji. 

REHMED, Kraków. 
Uzupełniajaca: 

1. Wojtanowski W. 2008. Terapia manualna w korekcji wad postawy. 
PWSZ, Tarnów. 

2. Kaltenborn F. 1998: Kręgosłup - badanie manualne i mobilizacja. 
Wydawnictwo Rolewski, Toruń. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 
 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakład pracy 
studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. zasługuje na 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
akademickiego 

2 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową 

biologiczną/profil praktyczny 
3 Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Masaż z elementami terapii manualnej–specjalność gimnastyka 
korekcyjna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 ECTS semestr zimowy, 3 ECTS semestr letni (razem 7 ECTS) 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr piąty i szósty 
10 Typ zajęć wykłady, zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin wykłady 15h, laboratoria 45h semestr zimowy, laboratoria 30h semestr 
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letni 
12 Koordynator dr Wiesław Wojtanowski 
13 Prowadzący dr Wiesław Wojtanowski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki 
narządu ruchu 

18 Efekty kształcenia Po ukończeniu przedmiotu student powinien znać podstawowe pojęcia 
dotyczące teorii masażu, techniki wykonywania masażu klasycznego, 
sportowego, pourazowego( izometrycznego, centryfugalnego), oraz 
mobilizacji i manipulacji stawów osiowych 
W03, W05, W12, W13, U11, K02, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie, nauczanie z wykorzystaniem środków 
audiowizualnych, metody praktycznego działania manualnego 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Sprawdzian pisemny dotyczący wybranych zagadnień z zakresu teorii i 
metodyki masażu oraz terapii manualnej, ocena zdolności manualnych i 
umiejętności wykonania poszczególnych technik 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr piąty i szósty. Zaliczenie praktyczne z 
zakresu wybranych masaży i elementów terapii manualnej. 
Egzamin semestr szósty. Egzamin teoretyczny z teorii masażu i terapii 
manualnej. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 
masażu klasycznego, masażu sportowego, izometrycznego, 
centryfugalnego, sportowego oraz podstaw terapii manualnej Zapoznanie 
z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zasad i metodyki wykonywania 
masażu klasycznego, podstawowymi zasadami i metodyką wykonywania 
masażu pourazowego, (centryfugalnego, izometrycznego ), masażu 
klasycznego w wybranych jednostkach chorobowych oraz umiejętność 
mobilizacji biernych i czynnych na wybranych mięśniach i stawach. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

1. Teoria i praktyka masażu klasycznego. Techniki masażu. 
2. Metodyka masażu mięśni grzbietu i mięśni przykręgosłupowych. 
3. Metodyka masażu kończyn dolnych: stopa, staw skokowy, 

podudzie. 
4. Metodyka masażu kończyn dolnych: staw kolanowy, udo, staw 

biodrowy. Kończyna dolna jako całość. 
5. Metodyka masażu powłok brzusznych i klatki piersiowej. 
6. Metodyka masażu kończyn górnych: ręka, staw nadgarstkowy, 

przedramię. 
7. Metodyka masażu kończyn górnych: staw łokciowy, ramię, staw 

barkowy. Kończyna górna jako całość. 
8. Metodyka masażu karku, twarzy, głowy i szyi. 
9. Masaż całego ciała. 
10. Masaż izometryczny. 
11. Masaż centryfugalny. 
12. Masaż sportowy. 
Masaż klasyczny  w wybranych jednostkach chorobowych oraz 
podstawowe zabiegi  terapii manualnej 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Leszek Magiera - "Klasyczny masaż leczniczy - teoria i praktyka", 
Kraków 2005, Wydawnictwo BIO-STYL 

2. Leszek Magiera, Tadeusz Kasperczyk - "Segmentarny masaż 
klasyczny - teoria i praktyka", Kraków 2007, Wydawnictwo BIO-
STYL 

3. Tadeusz Kasperczyk, Leszek Magiera, Dariusz Mucha, Robert 
Walaszek - "Masaż z elementami rehabilitacji", Kraków 2006, 
Wydawnictwo REHMED 

4. Zygmunt Prochowicz - "Podstawy masażu leczniczego", Warszawa 
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2006, Wydawnictwo lekarskie PZWL 
5. Lewit K. 1984. Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu 

ruchu. PZWL, Warszawa. 
6. Neumann H.D. 1992. Medycyna manualna. PZWL, Warszawa. 
7. Rakowski A. 1994. Kręgosłup w stresie. GWP, Gdańsk. 
8. Walaszek R. i WSP. 2007. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. 

BIOSPORT, Kraków 
9. Wojtanowski W. 2008. Terapia manualna w korekcji wad postawy. 

PWSZ, Tarnów 
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 
 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakład pracy 
studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. zasługuje na 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

4 pkt. ECTS, plus 3 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

7 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową 

biologiczną/profil praktyczny 
3 Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Ćwiczenia prozdrowotne–specjalność gimnastyka korekcyjna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr czwarty 
10 Typ zajęć wykłady i zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin wykłady 30h, laboratoria 30h 
12 Koordynator dr Wiesław Wojtanowski 
13 Prowadzący dr Wiesław Wojtanowski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Student zna założenia koncepcji „health-related fitness”, rozumie, czym 

jest aktywność fizyczna prozdrowotna, zna mechanizmy jej wpływania 
na poprawę lub utrzymanie prawidłowego funkcjonowania organizmu i 
zdrowia w odróżnieniu od aktywności nastawionej na zdobywanie coraz 
to nowych osiągnięć motorycznych („motor-fitness performance”). 
Posiada umiejętność planowania aktywności fizycznej lub treningu 
prozdrowotnego osób z każdej grupy wiekowej. Potrafi dostosować 
rodzaj i intensywność aktywności do poziomu wydolności i umiejętności 
motorycznych podopiecznego. Rozpoznaje zagrożenia wynikające z 
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wykonywania określonych ćwiczeń przez konkretną osobę (dziecko z 
wadą postawy, osoba starsza lub chora). 
W03, W05, W07, W09, W12, W13, U09, U10, U11, K02, K06 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, prezentacje power point, filmy edukacyjne i materiały audio. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Kolokwia pisemne, ocena przygotowanej przez studenta na wcześniej 
zadany temat prezentacji. Ocenie podlega zawartość merytoryczna 
prezentacji, jej strona estetyczna i wkład włożonej pracy a także sposób 
prezentacji i jakość odpowiedzi studenta na pytania pojawiające się w 
trakcie jej omawiania. 

21 Forma i warunki zaliczenia Ocena końcowa jest średnią ocen z pisemnych kolokwiów cząstkowych, 
realizowanych w trakcie semestru i przygotowanej przez studenta 
prezentacji na temat dotyczący aktywności prozdrowotnej. Warunkiem 
zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie 
pozytywnej oceny ze wszystkich sprawdzianów pisemnych. Zaliczenie z 
oceną student uzyskuje w semestrze 4. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Koncepcja „health-related fitness”, jej założenia i cele. Wpływ 
aktywności fizycznej na funkcjonowanie organizmu. Sposoby 
postępowania mające zapewnić utrzymanie wydolności prozdrowotnej 
człowieka w różnych etapach jego rozwoju. Trening fizyczny i warunki 
jego bezpieczeństwa w wybranych jednostkach chorobowych. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Tematyka wykładów: 
Definicja aktywności ruchowej, Wpływ ruchu na organizm, Biologiczne 
aspekty aktywności fizycznej, Mierniki wydolności prozdrowotnej, 
Koncepcja „health-related fitness” i „motor fitness-performance”, 
Charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka w wieku 
przedszkolnym, Kryteria aktywności ruchowej dzieci i młodzieży 
szkolnej, Masaż dziecka – stymulowanie rozwoju fizycznego, 
psychicznego i emocjonalnego, Postawa ciała dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 
Aktywność fizyczna osób dorosłych i w wieku geriatrycznym, 
Zagrożenia związane z uprawianiem aktywności fizycznej, Metoda 
Feldenkraisa, „Performance Stability” – metoda analizy ruchu, 
podnoszenia jego jakości i oceny ryzyka dysfunkcji, Nordic walking – 
aktywność fizyczna dla osób w każdym wieku 
Tematyka ćwiczeń: 
Funkcjonowanie organizmu podczas uprawiania aktywności fizycznej, 
Ocena wydolności prozdrowotnej – ćwiczenia praktyczne, 
Stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka do 3-go roku życia, 
Stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, 
Opowieść ruchowa – ćwiczenia fizyczne pobudzające wyobraźnię, 
Zabawy z elementami masażu, Metoda Ruchu Rozwijającego – 
ćwiczenia praktyczne, Zasady prowadzenia treningu prozdrowotnego dla 
osób z nadwagą i otyłością, chorobą niedokrwienną serca, astmą 
oskrzelową, POChP, cukrzycą, chorobą nadciśnieniową, osteoporozą, 
osób obciążonych dużym ryzykiem upadku. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Bogdanowicz M., Okrzesik D. „Opis i planowanie zajęć według 
Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, Wydawnictwo 
Harmonia, Gdańsk, 2005 

2. Figurska M., Figurski T. „Nordic walking -dla ciebie”, Wyd. 
Interspar, 2008 

3. Gallagher-Mundy Ch. „Ćwiczenia z piłką”, Świat Książki, 2007 
4. Grofik D. „Metodyka stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce 

i terapii”, AWF Katowice, 2009 
5. Kaczara J. „Masażniemowlęcia”, Wyd. Astrum, Wrocław, 1997 
6. Kasperczyk T. „Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie”, Wyd. 

Kasper, Kraków, 1996 
7. Kuński H. „Trening zdrowotny osób dorosłych”, Medsportpress, W-

wa, 2003 
8. Kutzner-Kozińska M. „Proces korygowania wad postawy”, AWF W-



Sylabus kursów  2016-2017 Gimnastyka Przedmioty Specjalnościowe 

wa, 2006 
9. Martin S. „Ciało i umysł. Znane i mniej znane formy terapii”, Wyd. 

Medium, W-wa, 1993 
10. Owczarek S., Bondarowicz. „Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce 

korekcyjnej”, WSiP, W-wa, 1997 
11. Owczarek S. „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”, WSiP, W-wa, 1998 
12. Walker P. „Masaż dziecka- Aby dziecko było zdrowe”, Wyd. 

Gaia,1988 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 
 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakład pracy 
studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. zasługuje na 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

2 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

4 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową 

biologiczną/profil praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Teoria i praktyka postępowania korekcyjnego–specjalność 
gimnastyka korekcyjna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr trzeci 
10 Typ zajęć wykłady i zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin wykłady 30h, zajęcia laboratoryjne 45h 
12 Koordynator dr Wiesław Wojtanowski 
13 Prowadzący dr Wiesław Wojtanowski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Student zna definicję i cechy prawidłowej postawy ciała. Rozumie 

mechanizmy sterujące procesem stabilizacji statycznej i dynamicznej 
ciała w przestrzeni. Wie, w jaki sposób rozwija się wada nabyta 
nawykowa. Zna i potrafi zaplanować fazy reedukacji posturalnej. 
Rozróżnia i potrafi zdiagnozować (stosując ocenę wzrokową i 
podstawowe testy funkcjonalne oraz wskaźniki) wady postawy w 
płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, wady kończyn dolnych, stóp, klatki 
piersiowej oraz wadliwe ustawienie łopatek i głowy. Rozróżnia metody 
korekcyjne stosowane w kinezyterapii. Zna etapy rozwoju postawy w 
ontogenezie. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć z gimnastyki 
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korekcyjnej, potrafi trafnie dobrać ćwiczenia korygujące konkretne wady 
postawy. 
W03, W05, W12, W13, U11, K02,  

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacja power point, filmy edukacyjne, ćwiczenia 
praktyczne, pokaz i objaśnienie ćwiczeń i technik manualnych, ćwiczenia 
w parach, praca w grupach. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Kolokwia pisemne realizowane w trakcie semestru, ocena umiejętności 
praktycznych przez obserwację pracy podczas zajęć, ocena 
zaproponowanych przez studenta ćwiczeń i technik manualnych 
mających rozwiązać konkretny problem terapeutyczny. Ocenie podlega 
poziom wiedzy teoretycznej, trafność doboru ćwiczeń, dokładność ich 
wykonania, podejście do współćwiczącego. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną na podstawie średniej z kolokwiów cząstkowych 
semestr 5, egzamin praktyczny semestr 5 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi wad postawy ciała, 
metod stosowanych w ich korekcji, rozwoju postawy w ontogenezie oraz 
zmian postawy ciała i okresów krytycznych posturogenezy. 
Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Wykłady: 
Anatomiczne i fizjologiczne podstawy postępowania korekcyjnego 
(znaczenie układu kostnego i mięśniowego). Regulacja postawy ciała w 
ujęciu neurologicznym, rola układu nerwowego, odruchowy charakter 
postawy ciała. 
Rozwój postawy w ontogenezie, zmiany postawy ciała i okresy 
krytyczne. 
Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej,  boczne skrzywienia 
kręgosłupa – etiologia, patogeneza i patomechanika, podział bocznych 
skrzywień kręgosłupa, wady kończyn dolnych, wady stóp – metody 
korekcyjne: - metoda Lehnert-Schroth i Klappa, metoda Majocha i 
Zaleszczuka, metoda Hoppe i Dobosiewicz. Nowatorskie metody 
korekcji wad postawy: ćwiczenia sensomotoryczna z wykorzystaniem 
powierzchni niestabilnych, kontrolowanie ruchu i stabilizacja tułowia 
(Kinetic Control), taping medyczny, enrgizacja mięśni (TEM) 
Ćwiczenia: 
Postawa ciała: postawa prawidłowa a wada postawy, postawa 
prawidłowa a budowa ciała – ćwiczenia praktyczne z oceny postawy 
ciała, nauka analizy postawy i ruchu, interpretacja zaobserwowanych 
nieprawidłowości, 
Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej: plecy okrągłe, wklęsłe, 
okrągło-wklęsłe, płaskie – ćwiczenia praktyczne, pokaz i omówienie 
przykładowych ćwiczeń korygujących wybraną wadę, praca własna 
studentów nad przygotowaniem programu terapeutycznego, analiza i 
omówienie ewentualnych błędów, 
Boczne skrzywienia kręgosłupa – ćwiczenia praktyczne, dobór pozycji 
ułożeniowych, ćwiczeń asymetrycznych oraz nauka przyjmowania 
pozycji skorygowanej 
Wady klatki piersiowej: klatka kurza i lejkowata, wady ustawienia głowy 
i łopatek, wady kończyn dolnych: kolana szpotawe i koślawe, wady 
chodu, wady stóp: płaska – statyczna, płasko – koślawa, szpotawa, 
wydrążona, płaska poprzecznie. Zmiany ustawienia miednicy – 
ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, dobór ćwiczeń i 
przygotowanie programu terapeutycznego. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Nowotny J., (2004), Podstawy fizjoterapii., Wydawnictwo Kasper, 
Kraków  

2. Kasperczyk T., (1997), Wady postawy ciała; diagnostyka i leczenie., 
Wydawnictwo Kasper, Kraków  

3. Nowotny J., (1990), Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu 
ruchu., Wydawnictwo AWF Katowice  

4. Romanowska A., (2000), Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna., 
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Wydawnictwo Korepetytor, Płock 
5. Wilczyński J., (2001), Korekcja wad postawy człowieka., 

Wydawnictwo Anthropos, Starachowice 
6. Dega W., (1996), Ortopedia rehabilitacja., Wydawnictwa Lekarskie 

PZWL, Warszawa  
7. Nowotny J., Saulicz E., (1990), Niektóre zaburzenia ciała i ich 

korekcja., Wydawnictwo Remark, AWF Katowice 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 
 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakład pracy 
studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. zasługuje na 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
akademickiego 

2 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

4 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową 

biologiczną/profil praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Psychologia rozwojowa 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr szósty 
10 Typ zajęć wykłady/ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h ćwiczenia 30h 
12 Koordynator dr hab. Janusz Zdebski,  prof. PWSZ 
13 Prowadzący mgr Jolanta Pikul-Witek 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
Nauki o kulturze fizycznej 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

Zajęcia na kierunku wychowania fizycznego 

17 Wymagania wstępne Student zaliczył kurs psychologii na I roku studiów 
18 Efekty kształcenia Wiedza 

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą dojrzewania 
biologicznego człowieka oraz rozwoju psychoseksualnego, poznawczego 
,rozwoju tożsamości, rozwoju społeczno-moralnego i emocjonalnego. 
Zna problemy wychowawcze jak również zagrożenia związane  z 
omawianym okresem. Dostrzega związki tych procesów ze zmianami w 
otaczającym środowisku społecznym. 
Umiejętności 
Efektem kursu jest umiejętność wglądu i zrozumienia sytuacji 
wychowanka i optymalnego interpretowania jego zachowania. Pozwoli 
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to na lepszą integrację z uczniami, dobór odpowiednich form reagowania 
na zachowanie jednostki lub grupy oraz skuteczniejsze rozwiązywanie 
powstałych problemów i konfliktów. 
Kompetencje społeczne 
Student  rozumie konieczność systematycznego wzbogacania swej 
wiedzy, szukania nowych rozwiązań pozwalających na ukształtowanie 
właściwej relacji z wychowankami i prawidłowe identyfikowanie 
występujących problemów. Monitoruje swe zachowania, aby doskonalić 
funkcjonowanie w grupie społecznej. 
W01, W02, W03, W04, U02, K02, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych natomiast 
ćwiczenia z elementami zajęć warsztatowych , prezentacjami  studentów 
oraz panelami dyskusyjnymi. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Studenci odpowiadają ustnie na zajęciach, biorą udział w dyskusjach, 
wykonują pracę semestralną oraz zdają kolokwium zaliczeniowe. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr na podstawie obecności, aktywności  na 
zajęciach i oceny z pisemnego sprawdzianu wiadomości 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Kurs obejmuje podstawowe informacje na temat przebiegu i dynamiki  
rozwoju psychicznego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieciństwa i młodości. Przedstawiono również  wybrane problemy 
dorastającej młodzieży i strategie wychowawcze. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Wykłady: 
-Kształtowanie się  psychologii rozwoju człowieka 
-Pojmowanie rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych, indywidualny 
charakter zmian rozwojowych. 
-Mechanizm zmiany rozwojowej. 
-Różnice indywidualne w rozwoju psychicznym 
-Kształtowanie się osobowości w ujęciu wybranych teorii 
psychologicznych. 
-Rozwój społeczny jako przygotowanie do uczestnictwa w życiu 
zbiorowym i tworzenia nowych relacji interpersonalnych 
-Rozwój emocjonalny. Dynamika i zakres reakcji emocjonalnych w 
okresie adolescencji. 
-Konformizm moralny jako przejaw moralności okresu dorastania. 
-Rozwój psychoseksualny. Przyjaźnie heteroseksualne. Miłość kontakty 
seksualne. 
Ćwiczenia: 
-Badanie rozwoju psychicznego człowieka 
-Charakterystyka  psychologiczna średniego dzieciństwa. 
-Rozwój w okresie młodszego wieku szkolnego. 
-Problematyka dorastania 
-Główne zadania rozwojowe  okresu dorastania: samopoznanie i 
samookreślenie. 
-Psychologiczne problemy uzależnień w okresie dojrzewania 
-Rozwój psychoseksualny Przyjaźnie heteroseksualne. 
-Miło ść, kontakty seksualne. 
-Relacje młodzieży z rodziną. Patologia rodziny. 
-Wychowanie jako czynnik rozwoju jednostki w zakresie związków 
społecznych. 
-Interakcje wychowawcze i ich rodzaje. Strategia działań 
wychowawczych. 
-Wczesna dorosłość. Zadania jednostki w tym okresie. 
-Funkcjonowanie ludzi starzejących się. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Wyd. Nauk. PWN   
Warszawa  2011 
Strelau J. (red.)Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP Gdańsk 2000 
Przetacznik –Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza 
Wyd. Nauk, PWN Warszawa 2002 



Sylabus kursów  2016-2017 Gimnastyka Przedmioty Specjalnościowe 

Kaja B.M. Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia 
człowieka. GWP Gdańsk 2010 
Schaffer R.H. Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia. Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 
Literatura uzupełniająca 
Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002 
Colman A.M. Bryant P.E., Psychologia rozwojowa . Wyd. Zysk i S-ka 
Poznań 1997 
Pervin L.A. Psychologia osobowości. GWP Gdańsk 2005 
Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP 
Gdańsk 2011 

 25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 
 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakład pracy 
studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. zasługuje na 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
akademickiego 

2 pkt. ECTS, plus 2 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową 

biologiczną/profil praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Metodyka treningu prozdrowotnego–specjalność gimnastyka 
korekcyjna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 3 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr szósty 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 30h 
12 Koordynator dr Wiesław Wojtanowski 
13 Prowadzący dr Wiesław Wojtanowski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Student potrafi samodzielnie opracować  plan pracy nauczyciela 

gimnastyki korekcyjnej, wykonać konspekty lekcji do poszczególnych 
wad postawy oraz przeprowadzić zajęcia z dziećmi w formie jednostki 
lekcyjnej dotyczącej wybranej wady. 
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W05, W06, W07, W09, W12, W13, U09, U10, U11, K02, 
19 Stosowane metody 

dydaktyczne 
Zajęcia praktyczne na sali korekcyjnej oraz  wykłady w formie pokazów 
multimedialnych oraz filmy z zakresu metodyki ćwiczeń korekcyjnych. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Zaliczenie praktyczne (prowadzenie zajęć  na podstawie opracowanego 
konspektu), zaliczenie teoretyczne z metodyki korektywy. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr 6 . Zaliczenie praktyczne i teoretyczne. 
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest frekwencja i aktywny udział w 
zajęciach, przygotowywanie się teoretyczne z tematu każdych kolejnych 
zajęć. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Przybliżenie zasad przygotowywania rocznego planu pracy nauczyciela 
gimnastyki korekcyjnej, opracowanie konspektów lekcji dla dzieci z 
poszczególnymi wadami postawy 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Zasady przygotowania rocznego planu pracy nauczyciela gimnastyki 
korekcyjnej. Metody zaangażowania rodziców dzieci z wadami postawy 
w proces ich korekcji. Opracowanie testów oceniających postępy 
uczniów. Praca nad przygotowywaniem konspektów – analiza 
przykładów. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. Metoda 
opowieści ruchowej – praca z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
Ćwiczenia w obwodzie stacyjnym. Wykorzystanie muzyki w korekcji 
wad postawy. Ćwiczenia korekcyjne w wodzie. Elementy technik 
charakterystycznych dla poszczególnych dyscyplin sportowych w 
korekcji wad postawy. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Kasperczyk T., (1996), Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie, 
Wyd. Kasper, Kraków,  

2. Kutzner-Kozińska M., (2001) Proces korygowania wad postawy, 
Wyd. AWF Warszawa, 

3. Owczarek S (1997) Zabawy i gry w gimnastyce korekcyjnej, WSiP 
Warszawa 

4. Owczarek S. (1998) Atlas ćwiczeń korekcyjnych, WSiP, Warszawa 
5. Zeyland-Malawka E. (2003) Ćwiczenia korekcyjne, AWF Gdańsk 
6. Patalas R (2005) Program gimnastyko korekcyjno-kompensacyjnej 

klasy I-III, Wydawnictwo BK, Wrocław 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 
 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakład pracy 
studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. zasługuje na 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
akademickiego 

2 pkt. ECTS, plus 1 pkt ECTS za pracę własną studenta 
 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

3 ECTS 

 


