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Przedmioty ogólne 

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 oraz instruktor sportu 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Lektorat j ęzyka angielskiego 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 09.1 
6 Punkty ECTS 1 ECTS semestr 1, 2 ECTS semestr 2 i 3 (razem 5 ECTS) 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów pierwszy i drugi 
9 Semestr drugi, trzeci i czwarty 
10 Typ zajęć zajęcia lektoratowe 
11 Liczba godzin 30h laktoratu semestr letni rok I, 60h lektoratu semestr zimowy i letni 

rok II (razem 150h) 
12 Koordynator mgr Małgorzata Konieczko, mgr Renata Babuska,  

mgr Krystyna Wrońska, mgr Piotr Białas, mgr Jolanta Prodanowska, mgr 
Roy Jones 

13 Prowadzący mgr Małgorzata Konieczko, mgr Renata Babuska,  
mgr Krystyna Wrońska, mgr Piotr Białas, mgr Jolanta Prodanowska, mgr 
Roy Jones 

14 Język wykładowy angielski, polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji  
w zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 
� Student posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych 

wybranego języka; 
� ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, umożliwiające 

mu formułowanie poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i 
pisemnych na różne tematy związane z życiem codziennym i 
zawodowym; 

� posiada praktyczną znajomość wybranego języka niezbędną w 
różnych sytuacjach komunikacyjnych; 

� zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością; 
� posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru nauczanego języka; 
� zna zasady z zakresu prawa autorskiego. 
Umiejętności: 
� potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
� potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej i ustnej; 
� potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka; 
� rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i słuchanego, 

oraz wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne informacje; 
� potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego specjalnością; 
� potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język obcy i 

odwrotnie średnio trudny  tekst z zakresu studiowanej specjalności; 
� potrafi przygotować typowe  prace pisemne i wystąpienia ustne w 
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języku  obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 
także różnych źródeł; 

� umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 
KOMPETENCJE: 
� rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
� potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest świadomy 

własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak korzystać z dokumentów 
autentycznych; 

� potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do realizacji 
postawionych mu zadań; 

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; 
� uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów w 

języku obcym. 
U15, K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

� metody podające: objaśnienie, opis 
� metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w 

podgrupach, wypowiedzi indywidualne, debata 
� metody eksponujące: nagrania audio i video 
� metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia leksykalne, 
ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur gramatycznych, ćwiczenia 
rozwijające sprawność pisania 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, zadania domowe, 
prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – zaliczenie 
pisemne obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do 
egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka 
w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, 
intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział 
lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania 
swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości 
wynikających z doraźnych potrzeb.  

 Foreign Language Course 
English 
/German/French/Italian 
Content (description 
shortened) 

During classes four language skills are developed: listening 
comprehension, reading comprehension, speaking and writing. 
Listening comprehension allows you to explore the use of language in 
the natural way, pronunciation, accent, intonation.  
Reading comprehension is manifested in the ability to search for specific 
information, or to understand the general meaning of the text. 
Speaking is the ability to participate in tasks requiring a direct exchange 
of information on topics familiar to learner, use a series of phrases and 
sentences necessary to participate or keep the conversation on the topic, 
coverage of events, describing people, objects, places, presenting and 
justifying the own views. 
The ability to write  concerns expressing thoughts, opinions in a written 
way taking into account the rules of grammar and spelling and adapting 
language and form to the situation. It manifests in drafting  letters, mail, 
essay, paper, report, short and simple notes or messages resulting from 
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the immediate needs. 
23 Treści kształcenia (pełny 

opis) 
Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne 
bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego i o 
charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne 
dostosowane do poziomu kursu. 
Zagadnienia gramatyczne: 
� czasowniki: regularne, nieregularne, czasowniki frazowe,  wybrane 

czasowniki, po których stosuje się formę „gerund” lub bezokolicznik; 
� czasowniki modalne; 
� czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie teraźniejszości, 

wyrażanie przeszłości, wyrażanie przyszłości; 
� rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, złożone (compound nouns); 
� przymiotniki: podział, stopniowanie; 
� przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w zdaniu; 
� przedimki: rodzaje, użycie; 
� zdania przydawkowe; 
� mowa zależna; 
� zdania warunkowe; 
� strona bierna; 
� konstrukcje pytające; 
� tryb przypuszczający; wyrażenia: „I wish’’, „ if only’’. 
Zagadnienia leksykalne: 
� przyjaciele: relacje międzyludzkie, cechy charakteru,   nawiązywanie 

znajomości; 
� media: rodzaje, zastosowanie, rozmowa o filmach, czasopismach – 

wyrażanie opinii; 
� styl życia: miejsce zamieszkania, nazwy budynków, opis mieszkania/ 

domu; 
� bogactwo: pieniądze, sukces, zakupy, reklama; 
� czas wolny: czynności czasu wolnego – preferencje/ opis, ulubiona 

restauracja jako miejsce spędzania czasu wolnego – opis/ 
rekomendacja, opis przedmiotu: kształt, waga, rozmiar, zastosowanie; 

� wakacje: rodzaje, doświadczenia związane z podróżą, miejsce, które 
warto zobaczyć, zwiedzić – opis; 

� edukacja: uczenie się – zwroty, wyrażenia, wspomnienia o latach 
szkolnych, cechy dobrego/ złego nauczyciela – opis; 

� zmiany: kwestie ogólnoświatowe (środowisko naturalne, polityka, itp.) 
– opis wybranego problemu/ proponowanie zmian; 

� praca: warunki zatrudnienia, wymagania/ cechy charakteru potrzebne 
do wykonywania różnych zawodów, rozmowa kwalifikacyjna; 

wspomnienia: opis wspomnień z dzieciństwa, biografia – opis osoby 
sławnej, pożegnania – różnice kulturowe. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
� Roberts, R., Clare, A., Wilson, JJ., New Total English. Intermediate, 

Students’ Book. Harlow: Pearson Education Limited, 2011. 
Literatura uzupełniająca: 
� Clare, A., Wilson, JJ., Cosgrove, A., New Total English. Intermediate, 

Workbook. Harlow: Pearson Education Limited, 2011. 
� Evans, V., Milton, J., FCE Listening and Speaking Skills 1-3. 

Newbury: Express Publishing, 2002. 
� Cieślak, M., English. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1-3. 

Poznań: Wagros, 2004. 
� Misztal, M., Tests In English. Thematic  Vocabulary. Warszawa: 

WSiP, 1994. 
� Evans, V., FCE Use of English 1. Newbury: Express Publishing, 1997. 
� Evans, V., CPE Use of English, Examination Practice. Swansea: 

Express Publishing, 1998. 
Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe z dziedziny związanej z 
kierunkiem studiów. 

25 Przyporządkowanie  
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modułu 
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 

 

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 oraz instruktor sportu 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Lektorat j ęzyka francuskiego 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 09.1 
6 Punkty ECTS 1 ECTS semestr 1, 2 ECTS semestr 2 i 3 (razem 5 ECTS) 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów pierwszy i drugi 
9 Semestr drugi, trzeci i czwarty 
10 Typ zajęć zajęcia lektoratowe 
11 Liczba godzin 30h laktoratu semestr letni rok I, 60h lektoratu semestr zimowy i letni 

rok II (razem 150h) 
12 Koordynator mgr Kinga Radlińska, mgr Andrzej Stańczyk 
13 Prowadzący mgr Kinga Radlińska, mgr Andrzej Stańczyk 
14 Język wykładowy francuski, polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych   
16 Zajęcia 

ogólnouczelniane/na 
innym kierunku   

17 Wymagania wstępne Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji  
w zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 
� Student posiada praktyczną znajomość języka francuskiego niezbędną 

w różnych sytuacjach komunikacyjnych; 
� ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, umożliwiające 

mu formułowanie poprawnych językowo wypowiedzi ustnych na 
różne tematy związane z życiem codziennym i zawodowym, oraz 
typowych tekstów pisemnych; 

� posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych wybranego 
języka; 

� zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością; 
� posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury krajów frankofońskich; 
Umiejętności: 
� potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
� potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej i ustnej; 
� potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, także 
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na tematy związane z jego specjalnością; 
� rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i słuchanego, 

oraz wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne informacje; 
� potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język obcy i 

odwrotnie średnio trudny  tekst z zakresu studiowanej specjalności; 
� potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w 

języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 
także różnych źródeł; 

� umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 
KOMPETENCJE: 
� rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
� potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest świadomy 

własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak korzystać z dokumentów 
autentycznych; 

� potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do realizacji 
postawionych mu zadań; 

� potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; 
� uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów w 

języku obcym. 
U15, K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

� metody podające: objaśnienie, opis 
� metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w 

podgrupach, wypowiedzi indywidualne, konwersacje, debata, mapa 
myśli, burza mózgów, gry fabularne (jeux de rôles); 

� metody eksponujące: materiał audio-wizualny, prezentacje 
� metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem 

ikonograficznym, ćwiczenia leksykalne-gramatyczne, ćwiczenia 
rozwijające umiejętność wypowiedzi pisemnej 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia 

Wypowiedź ustna na zajęciach, aktywność na zajęciach, prace pisemne, 
prezentacje, zadania domowe, testy. 

21 Forma i warunki zaliczenia zaliczenie na ocenę;  
po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – zaliczenie pisemne obejmujące 
m.in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu, składającego się 
z części pisemnej i ustnej. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka 
w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, 
intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział 
lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania 
swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości 
wynikających z doraźnych potrzeb.  

 Foreign Language  Course: 
/French/  
Content (description 
shortened) 

During classes the four language skills are developed: listening 
comprehension, reading comprehension, speaking and writing. 
Listening comprehension allows you to explore the use of language in 
the natural way, pronunciation, accent, intonation.  
Reading comprehension is manifested in the ability to search for specific 
information, or to understand the general meaning of the text. 
Speaking is the ability to participate in tasks requiring a direct exchange 
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of information on topics familiar to learner, use a series of phrases and 
sentences necessary to participate or keep the conversation on the topic, 
coverage of events, describing people, objects, places, presenting and 
justifying the own views. 
The ability to write  concerns expressing thoughts, opinions in a written 
way taking into account the rules of grammar and spelling and adapting 
language and form to the situation. It manifests in drafting  letter, mail, 
essay, paper, report, short and simple notes or messages resulting from 
the immediate needs.. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne 
bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego i o 
charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne 
dostosowane do poziomu kursu. 
Zagadnienia gramatyczne:  
� zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, względne, wskazujące, 

zaimek „en”, ” y”; 
� czasowniki regularne, nieregularne, zwrotne; 
� rodzaj żeński; 
� liczba mnoga; 
� przysłówek; 
� stopniowanie przymiotników i przysłówków; 
� liczebniki główne i porządkowe; 
� zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, przeczące; 
� rodzajnik określony, nieokreślony, cząstkowy, ściągnięty; 
� przyimki; 
� czasy przyszłe: le futur proche, le futur simple; 
� czasy przeszłe: le passé camposé, l’imparfait, le passé récent, le 

plus-que-parfait; 
� tryby: le subjonctif présent, le conditionnel présent; 
� Le gérondif; 
� zdania warunkowe; 
� strona bierna; 
� mowa zależna; 
� słowotwórstwo. 
Zagadnienia leksykalne:  
� człowiek i jego otoczenie; 
� miejsce zamieszkania; 
� życie rodzinne i towarzyskie; 
� uczucia i emocje; 
� życie codzienne; 
� wyrażanie czasu;  
� praca i życie zawodowe; 
� żywienie; 
� ubrania i moda; 
� orientacja w terenie; 
� zdrowy tryb życia i sport; 
� pogoda; 
� środowisko i ekologia; 
� zakupy; 
� pieniądze i bankowość; 
� podróżowanie; 
� środki masowego przekazu; 
� kultura i sztuka; 
� korespondencja formalna i nieformalna; 
� elementy wiedzy o Frankofonii, Francji oraz o kraju ojczystym, z 

uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego. 
24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 
Literatura podstawowa: 
� Mérieux R., Loiseau Y., (Lainé E.), Latitudes 1, 2, wyd. Didier, Paris 

2008 (2009) 
Literatura uzupełniająca: 
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� Grégoire M., Grammaire progressive du français: niveau débutant, 
intermédiaire, CLE International, 2007, 1999 

� Skoraszewski M., Français. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla 
młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, wyd. Wagros; 

� Kochan B., Zaręba L., Tematyczny słownik języka francuskiego, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2001; 

� Miquel C., Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices - 
niveau intermédiaire, avancé, wyd. CLE International, 2001, 1999; 

� Słowniki francusko-polski, polsko-francuski (wydawnictwo do 
wyboru); 

� Dokumenty autentyczne i materiały przygotowane przez lektora; 
� Materiały i teksty prasowe, internetowe (związane ze studiowaną 

specjalnością). 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
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 

 

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 oraz instruktor sportu 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Lektorat j ęzyka niemieckiego 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa 09.1 
6 Punkty ECTS 1 ECTS semestr 1, 2 ECTS semestr 2 i 3 (razem 5 ECTS) 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów pierwszy i drugi 
9 Semestr drugi, trzeci i czwarty 
10 Typ zajęć zajęcia lektoratowe 
11 Liczba godzin 30h laktoratu semestr letni rok I, 60h lektoratu semestr zimowy i letni 

rok II (razem 150h) 
12 Koordynator mgr Ewa Chmielowska-Libera, mgr Marta Antonów-Malec 
13 Prowadzący mgr Ewa Chmielowska-Libera, mgr Marta Antonów-Malec 
14 Język wykładowy niemiecki, polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych   
16 Zajęcia 

ogólnouczelniane/na 
innym kierunku   

17 Wymagania wstępne Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji  
w zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 
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� Student posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych 
wybranego języka; 

� ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, umożliwiające 
mu formułowanie poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i 
pisemnych na różne tematy związane z życiem codziennym i 
zawodowym; 

� posiada praktyczną znajomość wybranego języka niezbędną w 
różnych sytuacjach komunikacyjnych; 

� zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością; 
� posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru nauczanego języka; 
� zna zasady z zakresu prawa autorskiego. 
Umiejętności: 
� potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
� potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej i ustnej; 
� potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka; 
� rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i słuchanego, 

oraz wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne informacje; 
� potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego specjalnością; 
� potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język obcy i 

odwrotnie średnio trudny  tekst z zakresu studiowanej specjalności; 
� potrafi przygotować typowe  prace pisemne i wystąpienia ustne w 

języku  obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 
także różnych źródeł; 

� umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 
KOMPETENCJE: 
� rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
� potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest świadomy 

własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak korzystać z dokumentów 
autentycznych; 

� potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do realizacji 
postawionych mu zadań; 

� potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; 
� uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów w 

języku obcym. 
U15, K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

� metody podające: objaśnienie, opis; 
� metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w 

podgrupach, wypowiedzi indywidualne, konwersacje, debata, mapa 
myśli, burza mózgów, gry fabularne; 

� metody eksponujące: materiał audio-wizualny, prezentacje; 
� metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem 

ikonograficznym, ćwiczenia leksykalne-gramatyczne, ćwiczenia 
rozwijające umiejętność wypowiedzi pisemnej. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia 

aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, zadania domowe, 
prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – zaliczenie 
pisemne obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do 
egzaminu pisemnego i ustnego na poziomie B2. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka 
w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, 
intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział 
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lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania 
swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości 
wynikających z doraźnych potrzeb.  

 Foreign Language Course / 
German / 
Content (description 
shortened) 

During classes are developed the four language skills: listening 
comprehension, reading comprehension, speaking and writing. 
Listening Comprehension lets you explore the use of language in natural 
conditions, the way of pronunciation, accent, intonation. 
Reading comprehension is manifested in the ability to search for specific 
information, or to understand the general meaning of the text. 
Speaking is the ability to participate in tasks requiring a direct exchange 
of information on familiar learner topics, use a series of phrases and 
sentences necessary to participate or keep the conversation on the topic, 
coverage of events, describing people, objects, places, presenting and 
justifying their views. 
The ability to write to express concern thoughts, opinions written in a 
manner taking into account the rules of grammar and spelling, adapting 
language and form of the situation. It manifests itself in drafting the 
letter, mail, essay, paper, relationship, short and simple notes and 
messages resulting from the immediate needs. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie uwzględniającym różnorodne 
bloki tematyczno-leksykalne dotyczące życia codziennego i o 
charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne 
dostosowane do poziomu kursu. 
Zagadnienia gramatyczne:  
SKŁADNIA 
� Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące. 
� Szyk wyrazów: prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnie 
złożonego. 
� Przeczenia: nein, nicht, kein, nie i ich miejsce w zdaniu. 
� Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, 
sondern, und, deshalb i inne.   
� Zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, dopełnieniowe, 
okolicznikowe przyczyny, celu, czasu, warunkowe rzeczywiste, 
przyzwalające, zdania przydawkowe z zaimkiem względnym, wyrażanie 
życzeń możliwych i niemożliwych do spełnienia, stosowanie strony 
biernej czasownika, konstrukcje bezokolicznikowe 
CZASOWNIK 
� Formy czasowe: strona czynna czasownika: Präsens , 
Präteritum,Perfekt, Plusquamperfect 
� Czasowniki zwrotne  
� Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone  
� Czasowniki modalne  
� Tryb rozkazujący 
� Rekcja czasowników 
PRZYMIOTNIK 
� Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym, 
zaimkiem dzierżawczym, z przeczeniem kein, keine, bez rodzajnika  
� Stopniowanie przymiotnika i zastosowanie w zdaniach 
porównawczych 
ZAIMEK 
� Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, zwrotnych. 
� Zaimek nieosobowy es 
� Zaimki względne 
� Zaimki pytające 
LICZEBNIK 
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� Liczebniki główne  
� Liczebniki porządkowe 
RZECZOWNIK 
� Typy odmian rzeczownika: słaba, mocna,  
� Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego, użycie rzeczownika 
bez rodzajnika  
� Rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów i części świata 
PRZYIMEK 
� Przyimki z celownikiem. 
� Przyimki z biernikiem 
� Przyimki z celownikiem i biernikiem 
� Przyimki z dopełniaczem    
Zagadnienia leksykalne: 
� Dane personalne (znajomość języków obcych, rodzina, cechy 

charakteru, życiorys) 
� Dom (miejsce zamieszkania, wygląd domu, poszukiwanie mieszkania, 

wynajmowanie mieszkania, sąsiedztwo) 
� Czas wolny (zainteresowania, sport, wakacje, telewizja, urlop w kraju 

i za granicą) 
� Żywienie (restauracja, posiłki, jadłospis) 
� Zakupy (rodzaje sklepów, wyprzedaż, przecena, reklamacja) 
� Usługi (poczta, bank, urzędy) 
� Życie rodzinne i towarzyskie (święta, korespondencja, zaproszenia) 
� Zdrowie (higieniczny tryb życia, lekarz, dentysta, alternatywne 

metody leczenia, postępy w medycynie) 
� Kultura i sztuka (kino, teatr, wystawa) 
� Podróże (lotnisko, dworzec, kasy biletowe, rezerwacja, informacja, 

hotel, biuro podróży, plan miasta, pytanie o drogę) 
� Biografie znanych ludzi, wspomnienia 
� Partnerstwo, przyjaźń , miłość 
� Świat mediów, książki  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
� Tangram aktuell 1-3, Rosa-Maria Dallapiazza I in., Max  Hueber 

Verlag 2006 
Literatura uzupełniająca: 
� Alles Klar Grammatik, M. Nieczepka, S. Ostalak, WSiP 2004 
� Training TestDaF, Gabriele Kniffka, Barbel Gutzat, KG 

Langenscheidt 2006 
� Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe z dziedziny związanej z 

kierunkiem studiów. 
25 Przyporządkowanie 

modułu 
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 

 

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 
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biologiczną oraz instruktor sportu 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Lektorat j ęzyka włoskiego 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 09.1 
6 Punkty ECTS 1 ECTS semestr 1, 2 ECTS semestr 2 i 3 (razem 5 ECTS) 
7 Rodzaj modułu do wyboru 
8 Rok studiów pierwszy i drugi 
9 Semestr drugi, trzeci i czwarty 
10 Typ zajęć zajęcia lektoratowe 
11 Liczba godzin 30h laktoratu semestr letni rok I, 60h lektoratu semestr zimowy i letni 

rok II (razem 150h) 
12 Koordynator  mgr Anna Grabowska, mgr Barbara Quirino 
13 Prowadzący  mgr Anna Grabowska, mgr Barbara Quirino 
14 Język wykładowy włoski, polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych   
16 Zajęcia 

ogólnouczelniane/na 
innym kierunku   

17 Wymagania wstępne Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji  
w zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 
� Student posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych 

wybranego języka; 
� ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, umożliwiające 

mu formułowanie poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i 
pisemnych na różne tematy związane z życiem codziennym i 
zawodowym; 

� posiada praktyczną znajomość wybranego języka niezbędną w 
różnych sytuacjach komunikacyjnych; 

� zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością; 
� posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru nauczanego języka; 
� zna zasady z zakresu prawa autorskiego. 
Umiejętności: 
� potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
� potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej i ustnej; 
� potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka; 
� rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i słuchanego, 

oraz wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne informacje; 
� potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego specjalnością; 
� potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język obcy i 

odwrotnie średnio trudny  tekst z zakresu studiowanej specjalności; 
� potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w 

języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 
także różnych źródeł; 

� umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 
KOMPETENCJE: 
� rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
� potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, jest świadomy 

własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak korzystać z dokumentów 
autentycznych; 

� potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do realizacji 
postawionych mu zadań; 

� potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; 
� uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów w 

języku obcym. 
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U15, K02 
19 Stosowane metody 

dydaktyczne 
� metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie; 
� metody problemowe: metody aktywizujące; 
� metody eksponujące: prezentacja Power-Point, metody praktyczne: 
ćwiczebne i realizacji zadań; 

� konsultacje indywidualne: 1 godzina tygodniowo. 
20 Metody sprawdzania i 

kryteria  
oceny efektów kształcenia 

aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, zadania domowe, 
prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – zaliczenie 
pisemne obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu, dopuszczające do 
egzaminu pisemnego i ustnego na poziomie B2. 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze 
zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z użyciem języka 
w naturalnych warunkach, ze sposobem wymowy, akcentowania, 
intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania 
konkretnych informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej 
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, 
posługiwania się ciągiem wyrażeń i zdań niezbędnych, by wziąć udział 
lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i uzasadniania 
swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w sposób pisany 
uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i 
formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości 
wynikających z doraźnych potrzeb.  

 Foreign Language Course  
/Italian/ 
Content (description 
shortened) 

During classes are developed the four language skills: listening 
comprehension, reading comprehension, speaking and writing. 
Listening Comprehension lets you explore the use of language in natural 
conditions, the way of pronunciation, accent, intonation. 
Reading comprehension is manifested in the ability to search for specific 
information, or to understand the general meaning of the text. 
Speaking is the ability to participate in tasks requiring a direct exchange 
of information on familiar learner topics, use a series of phrases and 
sentences necessary to participate or keep the conversation on the topic, 
coverage of events, describing people, objects, places, presenting and 
justifying their views. 
The ability to write to express concern thoughts, opinions written in a 
manner taking into account the rules of grammar and spelling, adapting 
language and form of the situation. It manifests itself in drafting the 
letter, mail, essay, paper, relationship, short and simple notes and 
messages resulting from the immediate needs. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Zakres gramatyczny:  

Rozróżnianie i stosowanie: liczby pojedynczej i mnogiej, rodzaju 
męskiego i żeńskiego rzeczowników i przymiotników, rodzajników, 
zaimków wskazujących, dzierżawczych, zaimków dopełnienia bliższego 
i dalszego. Zaimki ci, ne, pronomi combinati, pronomi relativi. Przyimki, 
przysłówki, forma grzecznościowa. Czasowniki regularne trzech 
koniugacji i ważniejsze czasowniki nieregularne (essere, avere, andare, 
venire, stare, dare, volere, potere, dovere, bere, fare, tradurre, etc.). 
Czasowniki regularne i nieregularne w następujących czasach trybu 
oznajmującego: presente, passato prossimo i imperfetto, futuro semplice 
i futuro anteriore. Tryby: il condizionale, l’imperativo, il gerundio, il 
congiuntivo. Budowa zdań pojedynczych i złożonych. Zgodność czasów. 
Okresy warunkowe. Mowa zależna i niezależna. Strona bierna. Poznanie 
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różnych rejestrów języka. 

Zakres leksykalny:  

Komunikacja ustna w sytuacjach życia codziennego: Powitanie, 
pożegnanie, podziękowanie, przeprosiny. Podawanie danych 
personalnych, wypełnianie formularza, przedstawianie się i 
przedstawianie innej osoby, jej opis. Przeprowadzanie rozmowy 
telefonicznej. Zapraszanie i proponowanie, akceptacja i odmowa, 
wyrażanie własnej opinii, upodobania i dezaprobaty. Wyrażanie uczuć, 
woli, przymusu, nakazu i zakazu, zachęty, porównywanie. Rodzina, 
świętowanie i włoskie tradycje, włoski dom – wynajem i kupno 
mieszkania, zwyczaje żywieniowe, stan zdrowia, sport. Wypoczynek, 
wakacje i podróże. Nauka, studia i praca – plany na przyszłość.  

Przeprowadzanie rozmowy w następujących sytuacjach: w sekretariacie, 
w podróży (na stacji, w pociągu, na lotnisku), w restauracji, w kawiarni, 
w hotelu, w sklepie, u lekarza, na poczcie. Składanie życzeń, 
wypowiedzi na temat pogody, opowiadanie o zainteresowaniach i 
spędzaniu wolnego czasu. Uzyskiwanie i udzielanie informacji 
dotyczących liczby, czasu (godziny i daty), kształtu i koloru oraz 
odnoszących się do usytuowania przedmiotów i orientacji w mieście; 
wyrażanie relacji przestrzennych i czasowych. Słownictwo i sytuacje 
komunikacyjne związane z kierunkiem studiów, własnymi 
zainteresowaniami i przyszłą pracą zawodową. Elementy włoskiej 
kultury.  

Tematyka i sytuacje przygotowują studentów do komunikacji we 
włoskiej rzeczywistości i do uczestnictwa w kulturze Włoch. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

M. La Grassa, L’Italiano all’Università, Edilingua, Roma, 2010 - 2012 
D. Piotti, G. De Savorgnani, UniversItalia, corso di italiano, Alma 
Edizioni, Firenze, 2007 
E. Jafrancesco, Parla e scrivi. La lingua italiana come L2 a livello 
elementare e avanzato, wyd.: Laure & Cendali Editori, Firenze, 1995 
S. Simula, E. Jamrozik, Conoscere l’Italiano, Warszawa, 2002 
K. Katerinov, M.C. Boriosi Katerinov, La Lingua Italiana per Stranieri, 
Perugia, 2001 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
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 

 

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 oraz instruktor sportu 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Technologia informacyjna 
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4 Kod modułu kształcenia/ przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć laboratorium 

11 Liczba godzin 15h 

12 Koordynator mgr inż.  Piotr Kisilewicz 

13 Prowadzący mgr inż.  Piotr Kisilewicz 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  
  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 
kierunku 

  

17 Wymagania wstępne 
Znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym 
w zakresie szkoły średniej 

18 Efekty kształcenia 

WF_A1_U03++ 
Potrafi korzystać z nowoczesnych technik informacyjnych 
w celu pozyskiwania, gromadzenie i  analizowania danych. 
 
WF_A1_U04++ 
Potrafi interpretować dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała, sprawności fizycznej lub efektami treningu 
sportowego. 
 
WF_A1_U09+ 
Posiada umiejętność pisemnego przedstawienia programu 
zamierzonych działań, wyników pracy swojej lub zespołu. 
W14, U03, K02 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Laboratorium komputerowe. 
� metody podające: objaśnienie, opis 
� metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, 

wypowiedzi indywidualne, debata 
� metody eksponujące: prezentacja, wystawa 
� metody praktyczne: praca przy komputerze 

z wykorzystaniem oprogramowania Linux/Windows/Open 
Office/Ms Office, praktyczne ćwiczenia weryfikujące 
umiejętność posługiwanie się w/w narzędziami 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 
efektów kształcenia  

Ocena wykonania zadań 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną wystawione na podstawie pozytywnego 
zaliczenia zadań oraz aktywności na zajęciach (załączniki 
poczty e-mail). Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen 
cząstkowych uzyskanych z w/w zadań.  
Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną 
w §19 oraz wytycznymi zawartymi w §21 oraz §22 
Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Kurs obejmuje programowo przegląd podstawowych 
zagadnień z zakresu technologii informacyjnych (IT). W skład 
kursu wchodzą: podstawy technik informatycznych, 
przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne. 
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Information technology 
Content (description shortened) 

The course covers an overview of basic issues in terms of 
information technology (IT). The course includes: the basics of 
information technology, word processing and spreadsheets. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

 1. Opanowanie umiejętności przetwarzania tekstów 
z wykorzystaniem edytora tekstu (Microsoft 
Word/Open Office Writer): 

� Podstawowe elementy edytora tekstu Ms Word/OO 
Writer (okna dialogowe, przyciski nawigacyjne, pola 
przewijania, menu kontekstowe). 
� Projektowanie i elementarne  formatowanie dokumentu 
(otwieranie i przeglądanie dokumentu, tworzenie 
dokumentu, formatowanie dokumentu). 
� Projektowanie i zaawansowane formatowanie 
dokumentu (tabulatory, wcięcia akapitu i wyrównywanie 
tekstowe, symbole, znaki specjalne i znaczniki 
formatowania, inicjały, pola dynamiczne, nagłówki 
i stopki, wyliczenia i numerowania, przypisy). 
� Automatyzacja powtarzalnych czynności edytorskich 
(style, sekcje). 
� Tabele i popularne elementy typograficzne (tabele, 
ramki, kolumny). 
� Spisy i indeksy, korespondencja seryjna. 

 2. Zapoznanie się z arkuszem kalkulacyjnym (Microsoft 
Excel/Open Office Calc): 

� Podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego: 
o wprowadzanie danych; 
o formuły; 
o adresy relatywne, absolutne i mieszane 

komórek; 
o wykresy. 

� Zaawansowane elementy arkusza kalkulacyjnego: 
o funkcje logiczne i matematyczne; 
o nazwy zakresów; 
o sortowanie danych; 
o filtrowanie danych; 
o sumy cząstkowe, tabele przestawne. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

� „OpenOffice 2.0” PracaM1_W10 zbiorowa, Amistad 
2005; 

� Materiały do zajęć przekazywane na zajęciach, 
instrukcje. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do obszaru/ 
obszarów kształcenia 

A1_U03, A1_U04, A1_U09 

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   

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 oraz instruktor sportu 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
Filozofia i socjologia 
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przedmiotu 
4 Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.1, 14.2 
6 Punkty ECTS 3 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy 
10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15h 
12 Koordynator dr Robert Noga 
13 Prowadzący dr Robert Noga 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Po zaliczeniu trwającego jeden semestr kształcenia student dysponuje 

podstawową wiedzą umożliwiającą zrozumienie specyfiki filozofii i 
socjologii. Uświadamia sobie, że przygotowuje się do pracy z ludźmi, a 
ta różni się od pracy z rzeczami. Sens tego rozróżnienia polega na tym, 
że w pracy z ludźmi nie ma wiedzy zbędnej. Dlatego konieczna jest 
elementarna znajomość zarówno filozofii, jak i społeczno – 
socjologicznych uwarunkowań życia. Student poznaje zarówno proces 
powstawania grup społecznych, ich typologie, jak i specyfikę życia i 
pracy na poziomie mikro, mezo i makro a także etyczne podstawy 
przyszłego zawodu.  
W01, W02, W15, U07, U12, K01, K02, K03, K07 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia, kontrolna praca pisemna, wykorzystanie ferii 
zimowych do operacjonalizacji problemu społeczności lokalnej. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Wykłady i ćwiczenia stanowią komplementarną całość. Zasadniczą 
formą sprawdzania to odpowiedzi studenta na ćwiczeniach oraz 
zaliczanie nieobecności i nieprzygotowania – a to w czasie dyżurów 
prowadzącego. Obligatoryjne są również prace kontrolne 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną semestru 1 pod warunkiem dostarczenia prac 
kontrolnych, pozytywnych odpowiedzi na ćwiczeniach, pozytywnej 
oceny ze sprawdzianu wiadomości na koniec semestru 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie studentów  z podstawową problematyką stanowiącą treść 
filozofii i socjologii, fachową terminologią oraz strukturą tych dziedzin 
wiedzy.  

 Philosophy and Sociology 
Content (description 
shortened) 

Familiarizing students with basic issues constituting the substance of 
philosophy and sociology, professional terminology and structure of 
these fields of knowledge. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Wykłady obejmują podstawowe treści wprowadzająco – porządkujące 
problematykę wiedzy filozoficzno – socjologicznej w ujęciu epok 
historycznych oraz działów tych dyscyplin. Natomiast ćwiczenia 
obejmują bardziej monograficzne ujęcie wybranych epok w przypadku 
filozofii, w tym kierunków w filozofii człowieka, zaś w przypadku 
socjologii są to kwestie struktury społecznej. Eksponuję tu również 
specyfikę życia społecznego na poziomie mikro, mezo i makro, zaś 
poziom mezo ujmuję w formie operacjonalizacji, co polega na 
przygotowaniu przez studentów informacji obrazującej dorobek w 
zakresie prezentowania się ich społeczności lokalnych. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Bocheński J. Zarys historii filozofii, Kraków 1993, Philed 
2. Galarowicz J. Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992, PAT 
3. Tatarkiewicz W.  Historia filozofii T 1-3. Warszawa. PWN – dowolne 
wydanie 
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4. Wojtusiak . Filozofia i życie, Kraków 2007, Znak 
5. Dostępne studentom leksykony i słowniki filozoficzne oraz 
socjologiczne 
6. Giddens A.,Socjologia. Warszawa 2002. PWN 
7. .Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, Oficyna 
Naukowa 
8.Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, Znak 
9.Turner J. Socjologia. Poznań 1998. Zysk 

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 

 

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 oraz instruktor sportu 
3 Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Seminarium dyplomowe 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
2 ECTS semestr 5, 6 ECTS semestr 8 (razem 10 ECTS) 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr czwarty i piąty 
10 Typ zajęć zajęcia laboratoryjne i samokształcenie 
11 Liczba godzin zajęcia labo letniratoryjne 15h semestr zimowy, zajęcia laboratoryjne 

15h semestr 
12 Koordynator dr hab Ewa Kałamacka 
13 Prowadzący dr hab Ewa Kałamacka 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na innym 
kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowa wiedza dotycząca sposobów pozyskiwania i gromadzenia 
informacji, umiejętności związane z korzystaniem z zasobów 
bibliotecznych, podstawowe umiejętności korzystania z Internetu i 
obsługi programów informatycznych, wiedza dotycząca zasad 
opracowywania treści i pracy z tekstem. 

18 Efekty kształcenia Student będzie posiadać wiedzę na temat miejsca kf w systemie nauk 
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oraz jej związków z naukami pokrewnymi; będzie potrafił gromadzić, 
systematyzować i wartościować informacje naukowe oraz analizować 
teksty naukowe pod względem zawartości i przydatności treści do 
własnej pracy naukowej; zdoła zaprezentować (ustnie oraz pisemnie) 
wyniki swoich działań, obserwacji, badań, przemyśleń; będzie 
przygotowany do aktywnego, efektywnego i krytycznego korzystania z 
wiedzy zawartej w publikacjach naukowych w procesie ciągłego 
podyplomowego samokształcenia. 
W06, W10, U02, U07, K02, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, analizowanie czytanego 
tekstu naukowego. 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Prace kontrolne; zebranie bibliografii na zadany temat; przedstawienie 
spisu treści pracy dyplomowej; dostarczenie opinii od promotora o 
zaawansowaniu pracy dyplomowej. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie semestr 5 i 6, zaliczenie na podstawie obecności, aktywności 
na zajęciach i postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Zapoznanie studentów z elementarną wiedzą z zakresu metodologii oraz 
istotą poznania naukowego, procedurą badawczą  w naukach o kulturze 
fizycznej; 

 Diploma Seminar  
Content (description 
shortened) 

Familiarizing students with elementary knowledge of the methodology 
and the essence of scientific knowledge, research procedure in the 
sciences of physical culture; 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Istota oraz pojęcie metodologii; nauka, jej rozumienie, istota i funkcje; 
nauki o kulturze fizycznej, ich przedmiot i miejsce w systemie nauk; 
pojęcie, istota i zasady badań naukowych; metody badawcze; 
organizacja i etapy badań naukowych; praca naukowa (rodzaje prac, 
konstrukcja pracy dyplomowej); zasady pisarstwa naukowego. 
Do wyboru 
- metody empiryczne w przyrodniczych naukach kf: antropologia, 
fizjologia, biomechanika, antropomotoryka  
- metody i techniki w naukach humanistycznych kf: 
historia, pedagogika, psychologia, socjologia. 
- metody w badaniach sektorów kf (sport, rekreacja fizyczna, 
rehabilitacja ruchowa, turystyka) 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003. 
2. Grabowski H. (red.), Metody empiryczne w naukach o kulturze 

fizycznej, AWF Kraków 1996. 
3. Grabowski H., Wykłady z metodologii badań empirycznych, 

Kraków 2013. 
4. Nowak S., Metodologia badań naukowych, Warszawa 1985.  
5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 
6. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i 

magisterskich, W-wa 1995. 
7. Zajączkowski M., Podstawowe wskazówki dla piszących prace 

magisterskie i dyplomowe, Szczecin 1986. 
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 

 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 
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