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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 instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Dyscyplina kierunkowa - Fitness 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 10 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr piąty i szósty 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 120h 
12 Koordynator dr Beata Nowak 
13 Prowadzący dr Beata Nowak  
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Ukończenie kursu umożliwia zdobycie uprawnień w zakresie fitness. 

Przygotowuje kursantów do pracy w klubach fitness, ośrodkach 
wypoczynku, a w przypadku nauczycieli wychowania fizycznego 
prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego.  
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K05, K06, K08, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia praktyczne na sali fitness 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

1. Obecność na zajęciach . 
2. Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia praktycznego - 

samodzielne przygotowanie krótkiego układu choreograficznego. 
3. Przygotowanie konspektu lekcji fitness. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr 3, 4, 5 i 6, egzamin semestr 6 według 
wymienionych wyżej kryteriów 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią, metodyką oraz 

organizacyjnymi zasadami prowadzenia zajęć fitness. Fitness - 
dynamiczny stan (system) poszukiwań dobrego samopoczucia w sferze 
psychologicznej jak i socjologicznej w połączeniu z dążeniem do 
osiągnięcia optymalnej dla (jednostki) sprawności fizycznej poprzez 
różnorodne formy ruchowe dostosowane do oczekiwań i potrzeb danej 
jednostki. Ponadto jednostka bierze pełna odpowiedzialność za 
funkcjonowanie i doskonalenie własnego organizmu. 

Student  jest przygotowany wszechstronnie do prowadzenia zajęć fitness 
w ośrodkach prowadzących tego typu zajęcia (odnowa biologiczna, 
siłownie, sale gimnastyczne). Posiada odpowiednią wiedzę i 
umiejętności praktyczne pozwalające na właściwy dobór ćwiczeń w 
zależności od wieku i stopnia wytrenowania poszczególnych 
uczestników zajęć. Potrafi zaplanować w sposób fachowy indywidualny 
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trening rekreacyjny. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Dance Aerobic  - wprowadzenie 
• Kroki podstawowe – nazewnictwo i technika ruchu.  
• Struktura lekcji  
• Zasady muzyki. Komunikacja werbalna i niewerbalna  
• Zasady budowy choreografii i dobór metod nauczania ruchu  
• Fizjologia wysiłku w lekcji Dance  
Dance Aerobic  -  
• Doskonalenie techniki ruchu   
• Zasady budowy choreografii (symetryczna i asymetryczna)  
• Przebieg procesu dydaktycznego. Kombinacje metodyczne, 
skrzyżowana fraza, metody złożone  
Step I - Choreografia      
• Kroki podstawowe – nazewnictwo i technika ruchu.  
• Struktura lekcji  
• Zasady muzyki. Komunikacja werbalna i niewerbalna  
• Zasady budowy choreografii i metody proste nauczania ruchu  
• Podstawy fizjologii w treningu na stepie  
Step II - Choreografia            
• Doskonalenie techniki ruchu   
• Budowa choreografii, złożona metodyka nauczania ruchu  
• Lekcje pokazowe, omówienie choreografii, rozwiązania metodyczne  
• Przygotowanie fragmentów lekcji – warsztat pracy instruktora.  
Step III - Choreografia  
Zagadnienia:  
• Technika ruchu   
• Zasady budowy choreografii i proces dydaktyczny  
• Kombinacje metodyczne, skrzyżowana fraza, metody złożone   
• Przygotowanie fragmentów lekcji – warsztat pracy instruktora.  
Body Shape  - wprowadzenie  
• Ćwiczenia wzmacniające – pozycje wyjściowe - technika ruchu   
• Struktura lekcji  
• Dobór i realizacja ruchu w muzyce.  
• Zasady budowy lekcji i metody nauczania ruchu  
• Dobór ćwiczeń w różnych rodzajach treningu  
• Ćwiczenia rozciągające, dobór i miejsce strukturze lekcji  
 Shape Floor & Step             
• Technika ruchu  
• Zasady budowy lekcji i metody  nauczania ruchu  
• Dobór i łączenia ćwiczeń w treningach kombinowanych 
• Ćwiczenia wzmacniające bez przyborów  
• Ćwiczenia rozciągające, dobór i miejsce strukturze lekcji  
• Podstawy anatomii i fizjologii w lekcji Shape Floor & Step 
System treningu obwodowego 
• Technika ruchu   
• Struktura lekcji – treningi kombinowane  
• Dobór i realizacja ruchu w muzyce.  
• Zasady budowy lekcji i metody nauczania ruchu  
• Dobór i połączenia ćwiczeń. Wykorzystanie przyborów. Organizacja 
treningu.  
• Podstawy anatomii i fizjologii w lekcji wzmacniającej  
Shape – Ball  
• Technika ruchu   
• Wzmacnianie dynamiczne i statyczne  
• Zasady budowy lekcji i metody nauczania ruchu  
• Dobór, połączenia ćwiczeń i przejścia.  
• Podstawy anatomii i fizjologii   
Pilates  - wprowadzenie 
• Technika ruchu  
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• Struktura lekcji, dobór ćwiczeń  
• Podstawy anatomii i fizjologii   
• Metodyka nauczania ruchu 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Elżbieta Grodzka – Kubiak (Poznań, 2002) – Aerobik czy fitness. 
2. Dorota Olex  (AWF Katowice, 2001) – Fitness; metodyka i praktyka. 
3. Zbigniew Szot (AWF Gdańsk, 2002) – Aerobik. Teoria, technika 
wykonywania, metodyka nauczania, przepisy sędziowania. 
4. Bogusława Janik (Szczecin, 2005) – Pilates. Prawdziwa siła od środka. 
5. Denise Austin (Poznań, 2003) – Pilates dla każdego. 
6. Jessica Mentrup (Toruń, 2007) – Gimnastyka i taniec. 

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 

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

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

10 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Dyscyplina kierunkowa – Narciarstwo 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 10 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów Trzeci 
9 Semestr piąty i szósty 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 75h 
12 Koordynator dr Mariusz Pociecha, doc. PWSZ 
13 Prowadzący dr Mariusz Pociecha, doc. PWSZ 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Umiejętność jazdy na nartach w stopniu bardzo dobrym. Ocena bardzo 
dobra z obozu narciarskiego po II semestrze. 

18 Efekty kształcenia Zapoznanie z narciarstwem alpejskim i przygotowanie studenta do 
prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach realizowanego programu 
nauczania w szkole oraz zajęć pozaszkolnych. Student potrafi i zna 
wszystkie niezbędne metody i zasady treningowe celem  stosowania ich 
w pracy instruktora. Potrafi w sposób praktyczny pokazać prawidłową 
technikę oraz zastosować odpowiednie ćwiczenia metodyczne w 
procesie nauczania. 
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W08, W11, W13, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K05, K06, K08, 
19 Stosowane metody 

dydaktyczne 
Pokaz i objaśnienie. Prezentacja wzorowego modelu techniki na filmach. 
Analiza jazdy kursantów poprzez nagrywanie i wychwytywanie błędów 
własnych. Przygotowywanie przez studentów konspektów i prowadzenie 
zajęć metodycznych z grupą współćwiczących. Zajęcia teoretyczne  
formie wykładów uzupełniających wiedzę studenta o narciarstwie. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Podstawą zaliczenia przedmiotu w IV semestrze jest: 
1. Frekwencja na obozie zgodna z regulaminem studiów. 
2. Aktywny udział w zajęciach.  
3. Pozytywne oceny za: 
• instruktaż w grupie ćwiczebnej wybranych elementów lub/i 

ewolucji narciarskich  
• jazdę terenową (prezentacja różnorodności technik zjazdowych) 
• jazdę sportową (slalom gigant) 
• sprawdzian wiadomości - 
W semestrze VI egzamin teoretyczny 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr 3, 4, 5 i 6, egzamin semestr 6. Zaliczenie na 
podstawie uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium teoretycznego oraz 
sprawdzianów praktycznych. Ponadto student zalicza pozytywnie 
prowadzenie lekcji (zajęć) na podstawie przygotowanego przez siebie 
konspektu. Po uzyskaniu zaliczenia egzamin końcowy w formie 
pisemnej. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Doskonalenie techniki jazdy na nartach, oraz doskonalenie metodyki 
nauczania narciarstwa. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Praktyczna nauka i doskonalenie wybranych elementów narciarskich: 
kroki, zwroty, podchodzenie, ześlizgi, upadanie i podnoszenie się oraz 
nauka i doskonalenie ewolucji narciarskich: pług, zjazdy, 
przestępowanie, skręty do i od stoku, skret stop, łuki płużne, skręt z 
półpługu, skręt z poszerzenia kątowego, skręt N-W, skręt równoległy, 
śmig bazowy oraz podstawy techniki carvingowej skręty „fun”. Studenci 
ćwiczą na sobie warianty i metody nauczania zadanych elementów 
technicznych. Przygotowują konspekty i samodzielnie prowadzą zajęcia 
pod kontrolą wykładowcy. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Chojnacki K., (2000): Wybrane zagadnienia z historii narciarstwa. 
Seria biblioteka instruktora. Zeszyt 1. SITN PZN Kraków. 

2. Kuchler W., (2002): Carving. Kurs jazdy dla początkujących i 
zmieniających technikę jazdy. α – medica press. Bielsko-Biała. 

3. Marasek A., (2002): Bezpieczeństwo w górach – Ratownictwo. 
Seria biblioteka instruktora. Zeszyt 2. SITN PZN Kraków. 

4. SITN, PZN. (2013): Program nauczania narciarstwa zjazdowego. 
Kraków 

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 

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

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

10 pkt. ECTS 

 
 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  
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1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
Przedmiotu 

Dyscyplina kierunkowa – Piłka nożna 

4 Kod modułu kształcenia/ 
Przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 10 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów Trzeci 
9 Semestr piąty i szósty 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 90h 
12 Koordynator mgr Krzysztof Tomalski 
13 Prowadzący mgr Krzysztof Tomalski 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Kandydat jest lub był zawodnikiem drużyny piłki nożnej. 
18 Efekty kształcenia Zajęcia z tego przedmiotu mają na celu przygotowanie studentów (jako 

przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów piłki 
nożnej) do prowadzenia treningów z tej dyscypliny sportu. 
Student projektuje i prowadzi  zajęcia treningowe, prawidłowo wykonuje 
elementy techniki piłki nożnej, wybiera i stosuje odpowiednią taktykę 
gry w piłkę nożną i futsal , zna przepisy, organizuje i sędziuje zawody 
piłki  nożnej i futsalu. 
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K05, K06, K08, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Pokaz i objaśnienie, prezentacja techniki oraz metodyki  nauczania z 
wykorzystaniem środków audiowizualnych, metody praktycznego 
działania. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Sprawdziany praktycznych umiejętności praktycznych, sprawdziany 
teoretyczne - znajomości przepisów, elementów techniki oraz metodyki 
ich nauczania. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr 3, 4, 5 i 6, egzamin semestr 6  
Teoria-pisemnie a umiejętności praktyczne - zaliczenie sprawnościowe 
po każdym semestrze. Pozytywna ocena  z przygotowanych konspektów 
i prowadzonych zajęć. 
Egzamin semestr 6. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie, nauczanie, doskonalenie techniki i taktyki. Planowanie, 
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć treningowych. Przygotowanie 
studenta do pracy w klubie sportowym w charakterze instruktora piłki 
nożnej 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Wprowadzenie do przedmiotu-historia, charakterystyka, terminologia 
zakładane efekty. Organizacja tej dyscypliny w Polsce i na świecie. 
Planowanie pracy szkoleniowej. 
Nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki piłki nożnej - teoria i 
praktyka. Kształtowanie zdolności motorycznych i sprawności specjalnej 
piłkarza. Samodzielne prowadzenie zajęć. 
 Sprawdzanie umiejętności praktycznych. 
Szkolenie dzieci i młodzieży-dobór metod ,form i środków. 
Organizacja i prowadzenie zawodów. Planowanie pracy szkoleniowej. 
Przepisy gry w piłkę nożną, teoria i praktyka. Filmy szkoleniowe w 
nauczaniu i doskonaleniu techniki .Testy sprawności ogólnej i specjalnej. 
Kierowanie drużyną podczas meczu. Obserwacja i analiza meczów 
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piłkarskich. 
24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 
Literatura       
-Bednarski L., Koźmin A.(2006):Piłka nożna. AWF Kraków 
-Paluszek K.(2003):Nowoczesne nauczanie gry w piłkę nożną, 
Warszawa, PZPN 
-Talaga J. (1996):Technika piłki nożnej. COS, Warszawa. 
-Talaga J.(1997):Taktyka piłki nożnej. COS, Warszawa. 
-Talaga J.(1999):Atlas ćwiczeń piłkarskich- technika. 
Warszawa. 
-Bednarski L, Koźmin A.(1996): Atlas ćwiczeń techniczno-taktycznych. 
AWF, Kraków. 
-Bednarski L.(2000):Piłka nożna - zajęcia treningowe w rocznym cyklu 
szkoleniowym. Extrema Kraków. 
-Kapera R. Śledziewski D.-Piłka nożna szkolenie dzieci i 
młodzieży,Wrszawa,1997,PZPN 
-Valdericeda F.(2012):Futsal-taktyka i ćwiczenia taktyczne. ISBN 
 -Talaga J-Piłka nożna. Sprawność fizyczna 
specjalna.Testy,Poznań,2008,Zysk i S-ka. 
-Malicki R.-Piłkarskie ćwiczenia treningowe dla 
najmłodszych.2012,MWW 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 

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

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

10 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
Przedmiotu 

Dyscyplina kierunkowa – Pływanie 

4 Kod modułu kształcenia/ 
Przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 10 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr piąty i szósty 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 60h 
12 Koordynator mgr Ryszard Mróz  
13 Prowadzący mgr Ryszard Mróz 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia  
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ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

17 Wymagania wstępne  
18 Efekty kształcenia Po zakończeniu szkolenia student posiadać będzie  wiadomości i 

umiejętności z zakresu  teorii  pływania (technika i metodyka nauczania), 
teorii i metodyki treningu pływackiego, przepisów pływania oraz 
podstaw ratownictwa wodnego. Będzie umiał sporządzać konspekt lekcji 
nauki pływania i treningu pływackiego oraz plan treningowy. Nabędzie 
umiejętności sędziowania na poziomie sportu dzieci i młodzieży. 
Posiadany poziom wiadomości i umiejętności  pozwoli mu na 
samodzielne prowadzenie zajęć z nauki pływania oraz umożliwi 
przygotowanie zawodnika do okresu startowego. 
W08, W11, U01, U05, U06, U09, U10, K02, K05, K06, K08, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentowanie wzorców prawidłowej techniki pływania ( filmy), 
nauczanie poszczególnych sekwencji sensomotorycznych w pracy 
ramion i nóg, działania praktyczne. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Ocena umiejętności posługiwania się poprawną techniką pływania,  
startów i nawrotów, ocena sprawności pływania na podstawie rezultatów 
czasowych uzyskanych na określonych dystansach,  ocena umiejętności 
prowadzenia lekcji nauki i doskonalenia pływania oraz treningu 
pływackiego. Pisemne  sprawdziany ze znajomości zagadnień teorii 
pływania i przepisów. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianów teoretycznych i 
praktycznych po semestrze 3, 4, 5 i 6. Egzamin w semestrze 6. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Opanowanie wiadomości i umiejętności  pozwalających na prowadzenie  
zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia pływania oraz prowadzenia 
treningu pływackiego. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

• Zajęcia teoretyczne. 
• Zajęcia praktyczne.  

Treść zajęć: 
  1. Właściwości fizyczne środowiska wodnego. 
  2. Technika pływania poszczególnymi stylami. 
  3. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów 
      do poszczególnych stylów. 
  4. Przepisy pływania. 
  5. Metody i zasady stosowane w nauczania pływania 
  6. Znaczenie aktywności fizycznej w środowisku wodnym. 
  7. Czynniki od których zależą efekty nauczania pływania. 
  8. Formy organizacji zajęć z nauki pływania, organizacja 
      lekcji. 
  9. Systematyka i metodyka nauczania pływania, startów  
      i nawrotów. 
10. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży. 
11. Przygotowanie ogólnorozwojowe, rola rozgrzewki  
      w treningu pływackim. 
12. Formy, środki i metody treningowe stosowane  
      w treningu pływackim dzieci. 
13. Organizacja pływania sportowego w Polsce. 
14. Podstawy ratownictwa wodnego, pływanie niemowląt, 
      aerobik w wodzie, Total Immersion. 
15. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty 
      pracy instruktora pływania. 
16. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach. 
17. Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. „Wskazówki metodyczne do nauczania pływania”(2002): Ewa 
Dybińska, Andrzej Wójcicki, AWF Kraków. 

2. Ryszard Karpiński, Cebul „Zabawy i rekreacja w wodzie” (2004): 
Andrzej Ostrowski, WSiP Warszawa. 

3.  „Przepisy Pływania FINA” (2010 -2016): PZP Warszawa. 
4. „Elementy teorii pływania” (2003): AWF Wrocław, 
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5. „Pływanie” (2008): Ryszard Karpiński, Katowice, 
6. „Nowoczesny Trening pływacki” (2008): Maciej Rakowski, 
7. „Pływanie sportowe” (1999): Edmund Bartkowiak, 
8. Poradnik „Teoria pływania cz. I i II” (2009), Ryszard Mróz, 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 

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

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

10 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
Przedmiotu 

Dyscyplina kierunkowa – Piłka siatkowa 

4 Kod modułu kształcenia/ 
Przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 10 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr piąty i szósty 
10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 90h 
12 Koordynator mgr Jan Salamon 
13 Prowadzący mgr Jan Salamon 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Posiadanie umiejętności technicznych upoważniających do podjęcia 
starań o stopień instruktora. W praktyce jest to stopień co najmniej 4,5 z 
piłki siatkowej na koniec drugiego semestru. 

18 Efekty kształcenia Uzyskanie tytułu instruktora piłki siatkowej. 
W08, W11,U01, U05, U06, U09, U10, K02, K05, K06, K08, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia, film szkoleniowy, obserwacja zajęć treningowych, 
zajęcia praktyczne, praca indywidualna 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Sprawdzian teoretyczny i praktyczny po zakończonym semestrze.  

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr 3, 4, 5 i 6, egzamin semestr 6  PROSZĘ 
USZCZEGÓŁOWIĆ 

22 Treści kształcenia W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych  studenci nabywają 



Sylabus kursów  2016-2017 Instruktor Przedmioty Specjalnościowe 

(skrócony opis) umiejętność prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie 
nauczania gry w piłkę siatkową. Przygotowanie studentów do pracy w 
klubie sportowym w charakterze instruktora piłki siatkowej 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

TEORIA: Zarys historii piłki siatkowej w Polsce i na świecie, przepisy 
gry w piłkę siatkową, sędziowanie, protokołowanie. 
Gra, struktura zespołu – podział obowiązków, funkcje zawodnika i 
pozycje w grze, konstruowanie drużyny. Struktura i etapy szkolenia w 
piłce siatkowej na podstawie „Programu Szkolenia Siatkarza”, ogólne 
założenia metodyki nauczania i doskonalenia techniki i taktyki gry. 
Taktyka zespołowa i indywidualna – taktyka ataku i obrony, systemy 
ataku i obrony, taktyka indywidualna w przyjęciu zagrywki, rozegrania 
piłki, atakowania, bloku i obrony 
Technika – Zasady, metody, formy i środki nauczania i doskonalenia 
techniki: przemieszczania i przyjmowania postaw siatkarskich, przyjęcia 
z podaniem sposobem górnym i dolnym, wystawiania, zagrywki, 
atakowania w różnych formach, bloku pojedynczego i grupowego, 
obrony piłki w polu.  
Kontrola techniki i sprawności specjalnej – ocena techniki za pomocą 
sprawdzianów i arkusza obserwacyjnego. Korygowanie błędów, 
diagnozowanie poziomu sprawności fizycznej.  
Przygotowanie fizyczne, pedagogiczne i psychologiczne zawodnika -  
metodyka kształtowania zdolności motorycznych w strukturze treningu, 
relacje z zawodnikami, specyfika treningu chłopców i dziewcząt. 
PRAKTYKA: 
Technika – systematyka ćwiczeń i metodyka nauczania postaw 
siatkarskich i sposobów przemieszczania, odbicia sposobem górnym, 
wystawiania, rozegrania piłki, przyjęcia zagrywki. Odbicia sposobem 
dolnym, przyjęcia zagrywki, wykonania zagrywki rotacyjnej, 
bezrotacyjnej, z wyskoku. Atak w różnych formach, blok pojedynczy i 
grupowy, gra w obronie. 
Taktyka zespołowa – taktyka gry w ataku i systemy gry w ataku. 
Przyjęcie zagrywki w poszczególnych etapach nauczania, sposoby 
asekuracji. Taktyka gry w obronie, systemy gry w obronie, 
wyprowadzanie kontrataku. 
Taktyka indywidualna – przykładowe ćwiczenia w poszczególnych 
elementach gry. 
 Gra – organizacja gry na poszczególnych etapach szkolenia. Mini-
siatkówka, gra 6x6.  
Przygotowanie sprawnościowe – metodyka kształtowania zdolności 
koordynacyjnych w piłce siatkowej, ćwiczenia gimnastyczne i 
akrobatyczne, kształtowanie skoczności, siły, szybkości w szkoleniu 
młodego siatkarza. Gry i zabawy ruchowe w treningu. Przykładowe 
jednostki treningowe na poszczególnych etapach szkolenia. 
Rozgrzewka – rodzaje rozgrzewek, przykłady rozgrzewki 
przedmeczowej, ćwiczenia w części końcowej treningu 
Kontrola – praktyczne sprawdziany techniki wybranych elementów gry, 
zdolności motorycznych, sprawności specjalnej 
Obserwacje meczów i treningów – hospitowanie zajęć w KU AZS, 
hospitowanie zajęć prowadzonych przez trenerów w wybranym klubie 
pozauczelnianym, analiza wybranych meczów piłki siatkowej. 
 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1.Grządziel G., Ljach W.: Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób 
ćwiczeń. Warszawa 2000. COS. 
2.Grządziel G., Szade D.: Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy 
minisiatkówki. Katowice 2009. AWF. 
3.Program Szkolenia Siatkarza. Warszawa 2011. Biblioteka Polskiej 
Siatkówki APS. 
4.Przepisy gry w piłkę siatkową.(2011). Strona internetowa PZPS. 
5.Ryś G., Kasza W., Krzyżanowski Z.: Piłka siatkowa na orlikach. 
Warszawa 2010. Biblioteka Polskiej Siatkówki APS. 
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6.Sperlak E.: Piłka siatkowa. Wrocław 2006. Wydawnictwo BK. 
7.Uzarowicz J.: Siatkówka.: Co jest grane? Kraków 2001. Wydawnictwo 
BK 

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 

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

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

10 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy odnowy biologicznej – specjalność instruktor sportu 

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, zajęcia laboratoryjnea 
11 Liczba godzin wykłady 15h, 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 zapoznał się z pojęciem odnowy biologicznej (systemy, 

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

oraz podstaw terapii manualnej 
� Posiada umiejętność charakterystyki  zabiegów fizykalnych 

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

postępowania po urazach, ich rodzaje i diagnostykę 
� Zna zasady zdrowego żywienia sportowców i przeciwdziałania 

chorobom cywilizacyjnym. 
W05, W07, W13, U04, K02, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład: pokaz multimedialny  
Ćwiczenia: zajęcia praktyczne z masażu sportowego, leczniczego oraz 
terapii manualnej 
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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 4. Zaliczenie praktyczne z zakresu masażu 
sportowego oraz teoretyczne z podstaw odnowy biologicznej i zabiegów 
fizykoterapeutycznych. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami odnowy biologicznej, 
zabiegami fizykoterapeutycznymi oraz masażami: sportowym i 
pourazowym. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

WYKŁAD 
� 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 solankowe, 
krioterapia, elektroterapia, magnetoterapia i laseroterapia 

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

� Elementy diety w sporcie i odnowie biologicznej. 
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. Kaltenborn F. 1998: Kręgosłup - badanie manualne i mobilizacja. 

Wydawnictwo Rolewski, Toruń. 
3. Magiera L., Walaszek R. 2003. Masaż sportowy z elementami 

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

REHMED, Kraków. 
5. 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 

2 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 instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Monitorowanie i kontrola treningu 

4 Kod modułu kształcenia/ 
Przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 16.1 
6 Punkty ECTS 3 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr czwarty 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h ćwiczenia 15h 
12 Koordynator Dr Piotr Kuczek, doc. PWSZ 
13 Prowadzący Dr Piotr Kuczek, doc. PWSZ 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
anatomia, antropologia, biochemia, fizjologia, psychologia ogólna i 
rozwojowa 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawy: anatomii, biochemii, fizjologii, psychologii 
18 Efekty kształcenia Student zna podstawowe sposoby i metody pomiaru sprawności 

fizycznej. Potrafi oszacować stan wytrenowania i poziom przygotowania 
do zawodów. Potrafi współpracować ze specjalistami innych nauk.  
W08, W09, U04, K02, K06, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady i prezentacje multimedialne. Prace własne studentów, Pokaz i 
przygotowanie przykładowych testów 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia 

Przeprowadzenie dwóch kolokwiów zaliczeniowych po opanowaniu 
partii materiału. Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie na ocenę 
pozytywną obu sprawdzianów. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną po semestrze 4 na podstawie kolokwium 
sprawdzającego oraz ocenionych na ocenę pozytywną prac kontrolnych  

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Przygotowuje studenta do prowadzenia kontroli i obserwacji procesu 
treningowego. Planowanie i kontrolowanie obciążeń treningowych. 
Zapoznanie z metodami biochemicznymi i fizjologicznymi 
monitorowania treningu oraz testami sprawności fizycznej wspierającymi 
proces treningowy. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Student posiada wiedzę na temat możliwości antropometrycznych, 
fizjologicznych i biochemicznych monitorowania i kontrolowania 
treningu. Potrafi przeprowadzić sprawdziany sprawności fizycznej i 
wyprowadzić z nich wnioski co do procesu treningowego. Wie co to jest 
forma sportowa i przetrenowanie. Potrafi oszacować stan wydolności 
zawodnika. Potrafi zastosować specyficzne dla danej dyscypliny sportu 
sprawdziany i próby. Potrafi współpracować z medycyną w celu 
przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Talaga J. (2004) Sprawność Fizyczna Ogólna – Testy, Zysk i S-ka 
Wydawnictwo 
2. Talaga J. (2006) Piłka nożna Sprawność Fizyczna Specjalna – Testy 
3. Bangsbo J. (1999) Sprawność Fizyczna Piłkarza, Biblioteka Trenera 
4. Viru A. (2001) Biochemical Monitoring of Sport Training 
5. Gabryś T. i wsp. (2004) Biomedyczne uwarunkowania treningu 
młodych sportowców 

25 Przyporządkowanie 
modułu 

Obszar nauk medycznych nauk, o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 
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kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

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 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Dietetyka w sporcie 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 3 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr trzeci 
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 Podstawy fizjologii człowieka 
18 Efekty kształcenia Po zakończeniu kursu student powinien; 

Zinterpretować jakość produktu żywnościowego. 
Wskazać istotne naturalne źródła składników odżywczych w diecie 
sportowca i umieć je scharakteryzować. Zdefiniować sposób żywienia i 
mierniki zdrowia. 
Ocenić wpływ różnych czynników na sposób żywienia i nawyki 
żywieniowe. Rozpoznać niedobory płynów w organizmie i określić 
prawidłowe zapotrzebowanie w zależności od wieku, płci, strefy 
klimatycznej/temperatury otoczenia. Umie posługiwać się informacją na 
opakowaniu – RDA, GDA. Przekazać wiedzę na temat zagrożeń 
związanych z nadmiernym spożyciem np. witamin rozpuszczalnych w 
tłuszczach. 
Znać zasady żywienia sportowców w różnych okresach treningowych 
oraz regulowania masy ciała. Zastosować naturalne suplementy 
żywieniowe w różnych dyscyplinach sportowych i rozpoznawać 
zagrożenia zdrowotnych związanych z wadami żywieniowymi 
sportowców. 
W07, U07, K01, K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady i ćwiczenia; prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne. 
Prezentacje studentów na wybrany temat. 
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20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Ocena z kolokwium końcowego oraz z prezentacji wybranego tematu. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr 3, egzamin semestr 3. Zaliczenie teoretyczne 
ćwiczeń (kolokwium), prezentacji wybranego tematu  oraz egzamin 
pisemny z treści wykładów. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Charakterystyka podstawowych składników żywieniowych. Żywienie 
sportowców w różnych okresach treningowych. Regulowanie masy 
ciała. Charkterystyka naturalnych suplementow żywieniowych w 
różnych dyscyplinach sportowych. Rozpoznania zagrożeń zdrowotnych 
związanych z pierwotnymi i wtórnymi wadami żywieniowymi 
sportowców. Aktywne współuczestniczenie w tworzeniu programów 
upowszechniających wiedzę o żywieniu w środowisku sportowym 
zależności od wieku. 
Umiejętności bycia partnerem fachowego personelu medycznego w 
zakresie monitorowania objawów wad żywieniowych i ich skutków 
wśród sportowców. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Ćwiczenia i wykłady: 
1. Źródła informacji o problematyce żywieniowej. Informacja 
żywieniowa na opakowaniu – źródło wiedzy o produkcie 
żywnościowym. 
2. Podstawowe pojęcia związane z żywieniem człowieka – mierniki 
zdrowotne. 
3. Determinanty sposobu żywienia: 
styl życia, status ekonomiczny, rodzaj zamieszkania (dom rodzinny, 
stancja itd.), mass media, wiek, płeć, status rodzinny, czynnik 
psychologiczny (stres, samotność), pochodzenie (miasto, wieś), 
wykształcenie, oświata żywieniowa 
4. Czynniki warunkujące sposób żywienia człowieka w czasie życia: 
życie płodowego, niemowlęctwo, dzieciństwo, młodzieńczy, dorośli, 
osoby starsze 
5. Metody oceny stanu odżywienia. Metody jakościowe, metody 
ilościowe, zalety i wady. 
6. Czynniki wpływające na indywidualny stan odżywienia. Zewnętrzne 
wyznaczniki stanu odżywienia.  
7. Podstawowe składniki odżywcze – białka, węglowodany tłuszcze, 
woda, składniki mineralne i witaminy. Tabele wartości odżywczej. 
8. Warunki prawidłowego żywienia – piramidy żywieniowe, zalecenia 
żywieniowe. 
9. Błędy żywieniowe i występowanie zaburzeń odżywiania w populacji 
sportowców. 
10. Żywienie sportowców w różnych okresach treningowych. 
11.Regulowanie masy ciała. Charakterystyka naturalnych suplementów 
żywieniowych w różnych dyscyplinach sportowych. 
12. Choroby dietozależne – cukrzyca, otyłość, syndrom metaboliczny, 
alergia pokarmowa, celiakia 
13. Programy związane z promowaniem prawidłowych zachowań 
żywieniowych w sporcie. 
14. Programy żywieniowe dla dyscyplin wytrzymałościowych, siłowych 
i szybkościowych. 
15. Niedozwolone wspomaganie w diecie sportowca. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Bean A., Żywienie w sporcie. wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 2008. 
2. Celejowa I., Żywienie w sporcie. wyd. PZWL, Warszawa, 2008. 
3. Ciborowska H., Dietetyka. wyd. PZWL, Warszawa, 2010. 
4. Eksterowicz J., Zarys żywienia sportowców. Bydgoszcz, 2007. 
 

4. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy 
nauki o żywieniu. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005. 

5. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka a zdrowie 
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publiczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009. 

6. Gertig H., Przysławski J.: Bromatologia. PZWL, Warszawa 2005. 

7. Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, 
Warszawa 2009. 

8. Hasik J., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i 
chorego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.): Normy żywienia 
człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. 
Lek. PZWL, Warszawa 2008. 

2. Jeżewska-Zychowicz M.: Zachowania żywieniowe i ich 
uwarunkowania. Wyd. SGGW, Warszawa 2007. 

3. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.: Wartość 
odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. 
PZWL, Warszawa 2005. 

4. Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M.: Psychologia żywienia. 
Wybrane zagadnienia. Wyd. SGGW, Warszawa 2008. 

5. Szyguła Z., Odżywianie w sportach wytrzymałościowych. Sport 
wyczynowy, Nr 7-8, Warszawa, 2004 

6. Zając A., Żywienie i suplementacja w sporcie. wyd. AWF, 
Katowice, 2007. 

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 

 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Analiza ruchu 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 3 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów drugi 
9 Semestr trzeci 
10 Typ zajęć wykłady, zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin wykłady 15h, zajęcia laboratoryjne 30h 
12 Koordynator dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska, doc. PWSZ 
13 Prowadzący dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska, doc. PWSZ 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk  
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podstawowych 
16 Zajęcia 

ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Po zakończeniu kursu student zna pojęcie i cechy charakteryzujące 

postawę prawidłową i mechanizmy nią zarządzające. Rozumie zależność 
pomiędzy zaburzeniami przebiegu ruchu a wystąpieniem i nawrotami 
urazów mięśniowo-szkieletowych. Potrafi w stopniu podstawowym 
analizować postawę i jakość ruchu, także chodu i biegu u siebie i innych. 
Zauważa poważne nieprawidłowości w postawie i przebiegu ruch, ma 
świadomość potrzeby ich skorygowania. Rozróżnia podstawowe rodzaje 
urazów narządu ruchu, także te specyficzne dla danej aktywności. Potrafi 
wykonać i zinterpretować proste testy badające jakość postawy i ruchu 
oraz stan funkcjonalny narządu ruchu. Ma elementarną umiejętność 
przeprowadzania lokalnego i globalnego treningu kontroli motorycznej 
oraz stabilizacji tułowia. Rozpoznaje i zna zastosowanie wybranych, 
nowoczesnych metod kinezyterapeutycznych. Wie, w jakich 
przypadkach mogą być użyteczne. Uświadamia sobie potrzebę dbania o 
jakość postawy ciała i ruchu, jako o element prewencji urazów, zmian 
zwyrodnieniowych i dolegliwości bólowych oraz jako element składowy 
treningu sportowego, którego celem jest przygotowanie zawodnika do 
uzyskiwania jak najlepszych wyników. 
W05, W09, U04, K02, K06, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, prezentacje power point, filmy edukacyjne, materiały audio, 
praktyczna analiza postawy i ruchu, pokaz i objaśnienie, ćwiczenia w 
parach, autoobserwacja, praca w grupach. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Kolokwia cząstkowe realizowane w trakcie semestru, sprawdziany 
umiejętności praktycznych polegające na zaprezentowaniu na 
współćwiczącym określonej techniki lub ćwiczenia. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną w semestrze 5 na podstawie średniej ocen z 
kolokwiów cząstkowych i sprawdzianów umiejętności praktycznych. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi postawy i 
mechanizmami jej stabilizacji w sytuacjach statycznych i dynamicznych, 
analiza jakości postawy ciała i jakości wykonywanych ruchów. 
Przedstawienie definicji i obrazu klinicznego urazów narządu ruchu 
najczęściej występujących w sporcie. Zaprezentowanie wybranych 
metod, których celem jest diagnozowanie dysfunkcji i technik mających 
te dysfunkcje eliminować. Zapoznanie z filozofią kontroli posturalnej i 
kinetycznej. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Wykłady: 
Definicja postawy ciała, cechy charakterystyczne postawy prawidłowej, 
mechanizm stabilizacji biernej i czynnej postawy ciała. Podział mięśni na 
stabilizatory lokalne oraz globalne jedno- i wielostawowe. Funkcje 
poszczególnych grup mięśniowych, rodzaje skurczów mięśniowych, 
pojęcie hamowania reciproknego i kokontrakcji. Pojęcie 
hypermobilności i ograniczenia zakresu ruchu. Teoria taśma 
anatomicznych („anatomy trains”), przebieg i funkcja taśmy 
powierzchownej przedniej i tylnej oraz taśmy spiralnej. Definicje i 
objawy wybranych rodzajów urazów narządy ruchu: skręcenia, 
podwichnięcia, zwichnięcia, niestabilności, stłuczenia, złamania 
zmęczeniowego. Przykłady najczęściej występujących, 
charakterystycznych dla danej dyscypliny sportu, dysfunkcji 
mechanicznych stawu skokowego, kolanowego, biodrowego, 
łokciowego, barkowego i nadgarstkowego. Najczęstsze przyczyny 
dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, pojęcie dyskopatii. 
Algorytm bólu kręgosłupa o tle zapalnym i mechanicznym. Wybrane 
metody stosowane w prewencji i terapii urazów sportowych: Kinetic 
Control, taping medyczny, metoda Feldenkraisa, energizacja mięśni, 
rolfing, technika Aleksandra, terapia punktów spustowych, metoda 
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Mulligana, ćwiczenia sensomotoryczne na powierzchniach niestabilnych. 
Ćwiczenia: 
(Prowadzone w formie praktycznych zajęć laboratoryjnych) Nauka 
analizy postawy ciała w pozycji stojącej, w siadzie na podwyższeniu i w 
ruchu, w czasie wykonywania codziennych czynności: chodzenie, 
dźwiganie, wstawanie, sięganie itp. („body reading”). Obserwacja 
zależności pomiędzy antagonistycznymi i agonistycznymi grupami 
mięśniowymi, analiza „tamingu”, czyli kolejności włączania się 
poszczególnych mięśni do pracy. Nauka rozpoznawania cech 
niestabilności i restrykcji. Zapoznanie z wybranymi testami 
funkcjonalnymi służącymi  ocenie jakości ruchu i postawy (np. test 
sekwencjonowania, orientacyjna ocena ruchomości kręgosłupa, 
zmodyfikowany test Thomasa itd.) oraz elementarnymi testami 
klinicznymi pomocnymi w diagnozowaniu urazów narządu ruchu (testy 
oceniające stabilność więzadeł stawu kolanowego, testy łąkotkowe, 
wykrywanie zablokowania stawów krzyżowo-biodrowych, testy stawu 
biodrowego, diagnozowanie zespołu cieśni nadgarstka, łokcia tenisisty, 
dysfunkcji stawu barkowo-obojczykowego i stożka rotatorów). Pokaz i 
ćwiczenia praktyczne elementów tapingu medycznego, metody Kinetc 
Control, metody Feldenkraisa i innych metod omawianych na 
wykładach.  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

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

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

3. Chaitow L. (2011), Techniki energii mięśniowej, Urban&Partner, 
Wrocław 

4. Meyers T. (2010), Taśmy anatomiczne, DB Publishing, W-a 
5. McRae R. (2004), Kliniczne badanie ortopedyczne, Wydawnictwo 

Medyczne Urban&Partner, Wrocław 
6. Hadała M. (2012), Stabilizacja centrum jako priorytet w rehabilitacji 

sportowca, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 
7. Hadała M. (2012), Funkcjonalny trening stabilizacji w dysfunkcji 

ruchu, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 
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 

 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Psychologia sportu 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 



Sylabus kursów  2016-2017 Instruktor Przedmioty Specjalnościowe 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 3 ECTS 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr szósty 
10 Typ zajęć wykłady/ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15 i ćwiczenia 30 
12 Koordynator prof. dr hab. Janusz Zdebski 
13 Prowadzący prof. dr hab. Janusz Zdebski 
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: 

Posiada podstawowa wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów 
sportu i aktywności ruchowej, zna podstawowe zasady  motywowania 
młodzieży do aktywności sportowej oraz sposoby rozpoznawania 
uczniów uzdolnionych ruchowo. 
Umiejętności: 
Efektem kursu jest umiejętność  obserwowania i analizowania 
zachowania uczniów  z uwzględnieniem aspektów sytuacyjnych, 
motywowania ich do aktywności sportowej oraz przygotowywania do 
rywalizacji sportowej. 
Kompetencje: 
Potrafi rozwiązywać problemy związane z uprawianiem sportu przez 
jego wychowanków, ustala cele priorytetowe, wykazuje postawę 
aprobująca aktywność ruchową i stymuluje innych do tej aktywności. 
W01, W02, W04, W08, W15, U02, K02, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

W ćwiczeniach zostaną wykorzystane elementy zajęć warsztatowych 
oraz panele dyskusyjne natomiast na wykładach zostaną wykorzystane 
folie i rzutnik multimedialny w celu ułatwienia słuchaczom przyswojenia  
omawianych treści. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Studenci odpowiadają ustnie na zajęciach, biorą udział w dyskusjach, 
wykonują pracę semestralną (monograficzne ujęcie danej dyscypliny 
sportu) oraz zdają kolokwium zaliczeniowe. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr 3 na podstawie kolokwium pisemnego 
22 Treści kształcenia 

(skrócony opis) 
Kurs obejmuje podstawowe problemu psychologii sportu ze 
szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży.   

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Wykłady: 
-Przedmiot, cele i zadania psychologii sportu. Związki psychologii 
sportu z innymi dyscyplinami naukowymi. 
-Sytuacja sportowa – prototyp psychospołeczny. Model działania w 
sytuacji sportowej. 
-Strategie rozwoju  osiągnięć sportowych i aktywności fizycznej. 
-Radzenie sobie ze stresem w sporcie. 
-Wsparcie społeczne w  sporcie. Sytuacje kryzysowe w sporcie a 
zapotrzebowanie na wsparcie społeczne. 
-Motywacja w sporcie. Dynamika procesu. Sposoby motywowania. 
-Grupa sportowa. Skuteczne kierowanie. Komunikacja. Spójność 
-Agresja a sport. Typy czynności w sporcie. Kontekst społeczny. 
Agresywność zawodników. 
Ćwiczenia: 
-Wrażenia i spostrzeżenia związane z aktywnością sportową. 
-Uwaga w sporcie. Style uwagi Nideffera. 
-Uczenie się czynności ruchowych. Stosowanie wzmocnień. Stereotyp 
dynamiczny. 
-Regulacja wykonania w sporcie przez przyjmowanie substancji. 
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-Emocje w sporcie. Przebieg emocji przedstartowych, w trakcie 
zawodów i po nich. 
-Sport i aktywność   fizyczna a jakość życia. 
-Rozwój i kształtowanie zainteresowań sportowych. 
-Psychologiczne aspekty wczesnego uprawiania sportu. 
-Oddziaływania wychowawcze w sporcie. Sport a problemy okresu 
dojrzewania. 
-Wspomaganie mentalne w sporcie. 
-Patologia widowiska sportowego. 
-Próba opracowania monografii psychologicznej wybranej dyscypliny 
sportu. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa. 
Łuszczyńska A., Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia 
kliniczne. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2011 
Jarvis M., Psychologia sportu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Gdańsk 2003 
Krawczyński M. (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży. Wybrane 
zagadnienia.  Wyd. Pomorska Federacja Sportu. Gdańsk 2010 
Blecharz J., Siekańska M. (red.) Praktyczna psychologia sportu. 
Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. Wyd. Akademia 
Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2009 
Gracz J., Sankowski T. Psychologia  aktywności sportowej. Wyd. 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Poznań 2007 
Literatura uzupełniająca 
Krawczyński  M., Nowicki D. (red) Psychologia sportu w treningu dzieci 
i młodzieży. Wyd. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2004 
Morris T., Summers J. (red.) Psychologia   sportu. Techniki  i strategie. 
Wyd. Centralny Ośrodek Sportu , Warszawa 1998 
Parzelski D. (red.) Psychologia w sporcie. Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2006 
Rychta T. (red.) Osobowość a zachowanie celowe  sportowców.  Wyd. 
Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 1998 
Cramer D., Jackschath B., Psychologia piłki nożnej. Oficyna 
Wydawnicza  Marshal,  Wrocław 1998 

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 

 

 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu/profil 

praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Fizjologia sportu 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 
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5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 ECTS semestr zimowy, 3 ECTS semestr letni (razem 6 ECTS) 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr piąty i szósty 
10 Typ zajęć wykłady i zajęcia laboratoryjne 
11 Liczba godzin wykłady 15h, laboratoria 15h semestr zimowy, wykłady 15h, laboratoria 

30h semestr letni razem 75 godzin) 
12 Koordynator dr hab. Marcin Maciejczyk 
13 Prowadzący dr hab. Marcin Maciejczyk 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiedza i umiejętności wymagane do zaliczenia przedmiotu fizjologia 
człowieka (formalnie; zdany egzamin z fizjologii – semestr 4) 

18 Efekty kształcenia Cele dydaktyczne: Zapoznanie studenta z funkcjonowaniem 
poszczególnych układów organizmu człowieka w warunkach wysiłku 
fizycznego o różnym charakterze, o różnej intensywności i czasie trwania 
pracy.  Zapoznanie studenta z poziomem i zakresem zmian różnych 
reakcji wysiłkowych, u osób poddanych jednorazowemu wysiłkowi 
fizycznemu oraz długofalowemu treningowi fizycznemu. Wiedza ta 
powinna być wykorzystywana do racjonalnego doboru obciążeń 
wysiłkowych u dzieci i osób dorosłych. 
Efekty kształcenia: Po ukończeniu  przedmiotu student powinien 
posiadać wiedzę dotyczącą  podstaw funkcjonowania poszczególnych 
narządów i układów organizmu człowieka w warunkach obciążenia 
organizmu pracą mięśniową, wykonywaną przez osoby w różnym wieku 
i w zmieniających się warunkach środowiska.  Student powinien nabyć 
umiejętność wykonywania podstawowych pomiarów i oznaczeń 
wskaźników fizjologicznych, ważnych dla precyzyjnego dozowania 
obciążeń wysiłkowych u osób w różnym wieku  oraz  umiejętność 
dokonywania oceny wydolności fizycznej, a także interpretacji 
wyznaczonych wielkości. 
W05, W08, U02, U04, K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, prezentacja multimedialna 
Ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem  
sprzętu dostępnego w pracowni  fizjologicznej 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Ćwiczenia: 
Obecność na zajęciach laboratoryjnych Zaliczenie treści realizowanych 
w danym semestrze:  
w semestrze zimowym: 
Zaliczenie nr 1: 
Podstawowe pojęcia z zakresu fizjologii wysiłku. Energetyka pracy 
mięśniowej, jej związek z czasem i intensywnością wysiłku.  Badanie 
kosztu energetycznego wysiłku. Pojęcie wydolności fizycznej. 
Znajomość poszczególnych metod oceny wydolności tlenowej i 
beztlenowej. Analiza przyczyn i objawów zmęczenie.   
w semestrze letnim: 
Zaliczenie nr 2: 
Znajomość wybranych sposobów oceny reakcji wysiłkowych człowieka 
oraz metod oceny wydolności fizycznej. Znajomość zasad interpretacji 
testów wysiłkowych. Ocena zmian adaptacyjnych w organizmie 
obserwowanych pod wpływem treningu. 
Wykład: 

Obecność na wykładach. 
Egzamin: 
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Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć 
laboratoryjnych. 
Zaliczenie  końcowe w formie egzaminu pisemnego.   

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestr 5 i 6 na podstawie obecności, aktywności na 
zajęciach i ocen z kolokwiów cząstkowych, egzamin pisemny semestr 6 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Energetyka wysiłków fizycznych, jako podstawa do klasyfikacji 
wysiłków. Wydolność fizyczna. Ogólne zasady testowania poziomu 
wydolności. Wykorzystanie badań fizjologicznych w treningu sportowca. 
Fizjologiczne podstawy treningu sportowego. Wpływ treningu na 
organizm. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Repetytorium wiedzy z zakresu fizjologii człowieka. Wybrane 
zagadnienia elektrofizjologii. Budowa mięśni szkieletowych i 
mechanizm skurczu mięśniowego. Sposób przekazywanie pobudzenia z 
układu nerwowego na mięsień. Energetyka pracy mięśniowej. Podział 
włókien mięśniowych na wolno kurczące się i szybko kurczące się.   
Zjawisko zmęczenie mięśnia i zmęczenia ogólnoustrojowego. Wybrane 
aspekty wypoczynku w sporcie. Wielkości charakteryzujące funkcję 
układu krążenia - ich poziom w spoczynku i podczas pracy. Regulacja 
czynności serca i światła naczyń krwionośnych w warunkach wzmożonej 
pracy mięśniowej. Wentylacja minutowa płuc w warunkach wysiłku 
fizycznego. Wysiłkowa regulacja oddychania. Pojęcie hipoksji. 
Znaczenie hipoksji hipobarycznej w sporcie wyczynowym. 
Wydolność fizyczna. Ogólne zasady testowania poziomu wydolności. 
Przebieg zmian wskaźników fizjologicznych w czasie pracy o stopniowo 
wzrastającej intensywności. Maksymalny minutowy pobór tlenu – jako 
miara poziomu wydolności aerobowej. Koncepcja progów 
metabolicznych i znaczenie tych oznaczeń w sterowaniu treningiem. 
Maksymalna moc anaerobowa (MAP) i inne wielkości wykorzystane w 
ocenie wydolności beztlenowej. Metody wyznaczania MAP.  
Funkcjonalne i morfologiczne zmiany adaptacyjne poszczególnych 
narządów i układów pod wpływem treningu fizycznego. Podstawy 
termoregulacji. Koszt energetyczny wysiłku. Klasyfikacja wysiłków 
fizycznych. Fizjologiczne podstawy treningu sportowego. Ocena wpływu 
treningu na organizm.  
Podstawy racjonalnego żywienia w sporcie. Problem odwodnienia i 
zasady nawadniania podczas wysiłku fizycznego. Fizjologiczne podłoże 
zmęczenia i przetrenowania. Sposoby zapobiegania przetrenowaniu.  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. A. Jaskólski (red.) – Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z 
zarysem fizjologii człowieka,. Wyd. AWF we Wrocławiu, 2006. 

2. J. Górski (red.) – Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wyd. 
Lek. PZWL, Warszawa 2011. 

3. K. Birch, D. MacLaren, K. George – Fizjologia sportu. Krótkie 
wykłady, . PWN, Warszawa 2009.  

4. M. Zatoń, A Jastrzębska – Testy fizjologiczne w ocenie wydolności 
fizycznej, PWN, Warszawa 2010. 

5. Ronikier  A.,  Fizjologia  sportu,  Centralny  Ośrodek  Sportu, 
Warszawa, 2001  

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 –  
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zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 


