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Przedmioty podstawowe 

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 gimnastyki 

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Antropologia w kulturze fizycznej  

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty  ECTS 

 
2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy  
9 Semestr drugi 
10 Typ zajęć ćwiczenia 
11 Liczba godzin ćwiczenia 30 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Ryszard Żarów, prof. dr hab. 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
tak 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Ogólna znajomość budowy i funkcji organizmu ludzkiego  
18 Efekty kształcenia  Wiedza: Posiada znajomość metod oceny wieku 

rozwojowego oraz zasad konstrukcji norm rozwoju 
fizycznego 
 Wiedza: Zna uwarunkowania rozwoju przez czynniki endo i 
egzogenne ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ruchu. 
 Wiedza: Posiada znajomość metod oceny typów budowy 
ciała, diagnozowania i prognozowania dorosłej wysokości 
ciała  
na użytek wychowania fizycznego i sportu 
Umiejętności: Potrafi dokonać oceny wieku biologicznego 
osobnika na tle aktualnych norm rozwoju i zastosować je 
jako wstępne kryterium naboru i selekcji w sporcie 
Umiejętności: Potrafi wykonać obliczenia konieczne do 
oceny typu somatycznego i umie zinterpretować uzyskane 
rezultaty 



Umiejętności: Posiada umiejętność oceny składu ciała 
różnymi metodami w zależności od wieku i płci osobnika 
oraz umiejętność prognozowania dorosłej wysokości ciała. 
Umiejętności: Posiada umiejętność przygotowania 
pisemnych raportów z przeprowadzonych obliczeń 
dotyczących 
budowy i składu ciała oraz prognozowania dorosłej 
wysokości. 
Umiejętności: Posiada umiejętność prezentowania w formie 
ustnej zagadnień teoretycznych i metodologicznych 
z zakresu problematyki przedmiotu 
Kompetencje społeczne: Umie połączyć teorie z praktyka i 
wyrażać opinie na temat wielu złożonych kwestii 
współczesnej kultury fizycznej i edukacji 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach, dyskusja 
dydaktyczna, analiza danych przedstawiających rozwój 
somatyczny, prezentacje multimedialne, konsultacje 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ćwiczenie praktyczne, kolokwia pisemne, odpowiedz ustna, 
aktywność na zajęciach. Liczba punktów przeliczana na 
ocenę: 51% - dst, 60% - plus dst, 70% - db, 80% - plus db, 
90%  - bdb. Szczegółowe kryteria oceny podaje prowadzący 
na pierwszych zajęciach. /można też od 60% i dalej co 8%.../ 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. Warunkiem zaliczenia jest:  
• Obecność na ćwiczeniach 
• Uzyskanie 50% pozytywnych odpowiedzi z 

kolokwium cząstkowego i końcowego 
22 Treści kształcenia 

(skrócony opis) 
Antropologia a kultura fizyczna, ocena wieku rozwojowego, 
trend sekularny, typy somatyczne, prognozowanie dorosłej 
wysokości ciała, skład ciała, dymorfizm płciowy   

 Anthropology of 
Physical Culture  
(description shortened) 

Anthropology and physical culture, assessment of the 
developmental age, secular trend, somatic types, prediction 
of adult body height, body composition, sexual dimorphism 
 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Znaczenie antropologii dla nauk o kulturze fizycznej. 
Miejsce  antropologii w wychowaniu fizycznym i sporcie. 
Ocena wpływu różnych czynników  na wielkość ciała i 
tempo dojrzewania. Praktyczna ocena wieku rozwojowego 
dzieci młodzieży. Międzypokoleniowe tendencje przemian 
cech somatycznych i sprawności fizycznej, konsekwencje 
trendów sekularnych. Przegląd wybranych metod oceny 
somatotypu, budowa somatyczna człowieka i jej rola w 
sporcie. Określanie własnego somatotypu różnymi 
metodami. Metody oceny składu ciała oraz teoretyczne 
podstawy prognozowania dorosłej wysokości ciała. 
Szacowanie składu ciała wg równań przewidujących oraz z 
wykorzystaniem metody BIA. Praktyczne wykorzystanie 
metod prognozowania dorosłej wysokości ciała. Dymorfizm 
płciowy, kształtowanie sie dymorfizmu w ontogenezie, 
wartość diagnostyczna różnych cech antropometrycznych w 
ocenie dymorfizmu płciowego. Obliczanie wskaźników 



dymorficznych z różnych pomiarów antropometrycznych 
Antropologiczne aspekty selekcji sportowej dzieci i 
młodzieży, współzawodnictwa sportowego oraz sportu 
kobiet. Znaczenie aktywności fizycznej w prawidłowym 
rozwoju człowieka.   
 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Łaska-Mierzejewska T. — Antropologia w sporcie i 
wychowaniu fizycznym, Biblioteka Trenera COS Warszawa 
1999 
Charzewski J., Lewandowska J., Łaska-Mierzejewska T., 
Piechaczek H., Charzewska J., Skibińska A. — 
Antropologia, AWF Warszawa 1999 
 Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. Podręczniki i 
Skrypty nr 2, pod red. S. Gołąba i M. Chrzanowskiej, AWF 
Kraków 2014,   
Wolański N. — Rozwój biologiczny człowieka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2006,  
Żarów R. — Prognozowanie dorosłej wysokości ciała 
chłopców. Model własny i analiza porównawcza innych 
metod., Studia i Monografie nr 17, AWF Kraków 2001 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

30 godz. ćwiczenia/  - praca z  nauczycielem;  
30 godz. – praca własna studenta 
 
Łączny nakład pracy studenta - 60 godz. (2 pkt. ECTS)  

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
akademickiego 

 
2ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0ECTS 

 
 
Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Biochemia wysiłków fizycznych 

4 Kod modułu  



kształcenia/ 
przedmiotu 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty  ECTS 2 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy 
10 Typ zajęć stacjonarne 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący dr hab. Magdalena Więcek 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Ukończony kurs biochemii ogólnej 
18 Efekty kształcenia Wiedza: Student zna budowę białek mięśniowych, 

molekularny mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego 
oraz przemiany metaboliczne zachodzące w komórkach 
mięśniowych w zależności od intensywności wysiłku. 
Student zna zmiany wybranych wskaźników 
biochemicznych jakie zachodzą w organizmie człowieka 
w wyniku jednokrotnego wysiłku fizycznego o różnej 
intensywności oraz w wyniku regularnej aktywności 
fizycznej. 
Umiejętności: Student potrafi interpretować wyniki 
wysiłkowych wskaźników biochemicznych. Student potrafi 
rozwiązać zadany problem na podstawie korzystając z 
czasopism naukowych. 
Kompetencje społeczne: Student rozumie potrzebę 
samokształcenia. Student potrafi współpracować w grupie 
rozwiązując postawiony problem. 
WF_W01, WF_W02, WF_W04, WF_U03, WF_K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacje multimedialne, praca w grupach, praca 
z artykułami naukowymi 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium, sprawozdanie, referat, prezentacja ustna 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Egzamin, test wyboru 



22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Biochemiczne podłoże skurczu mięśniowego. Biochemiczne 
procesy wysiłkowe zachodzące w organizmie człowieka 
oraz zmiany poziomu wskaźników biochemicznych 
w zależności od intensywności wysiłku. 

 Biochemistry  
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Budowa białek mięśniowych, chemizm skurczu mięśnia 
szkieletowego. Substraty przemian energetycznych oraz 
procesy resyntezy ATP podczas skurczu mięśnia 
szkieletowego w zależności od czasu i intensywności 
wysiłku. Praca ze schematem dróg metabolicznych. 
Podstawowe metody oraz najczęściej wykorzystywane 
wskaźniki w ocenie wysiłkowych zmian biochemicznych.  
Równowaga kwasowo-zasadowa. Produkcja i eliminacja 
mleczanu w zależności od intensywności wysiłku. Analiza 
zmian stężenia mleczanu we krwi podczas wysiłku o 
narastającej intensywności, krzywa mleczanowa. Zmiany 
wskaźników hematologicznych oraz objętości osocza pod 
wpływem wysiłku fizycznego. Zmiany hormonalne i 
immunologiczne zachodzące pod wpływem wysiłku. 
Biochemiczne wskaźniki zmęczenia i uszkodzeń 
mięśniowych. Zmiany aktywności kinazy keratynowej, 
dehydrogenazy mleczanowej oraz stężenia mioglobiny we 
krwi po wysiłku. Równowaga prooksydacyjno-
antyoksydacyjna i jej zmiany w wyniku wysiłku fizycznego.  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
Hubner-Wozniak E. — Ocena wysiłku fizycznego oraz 
monitorowanie treningu sportowego metodami 
biochemicznymi. Studia i Monografie., Warszawa, 2006, 
AWF Warszawa 
Hames B.D. Hooper N.M. Houghton J.D — Biochemia 
/Krótkie wykłady, Warszawa, 1999, Wydawnictwo Naukowe 
PWN 
Literatura uzupełniajaca: 
Borkowski J. — Bioenergetyka i biochemia tlenowego 
wysiłku fizycznego, Wrocław, 2003, AWF Poznan 
Górski J. — Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego., 
Warszawa, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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



26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

30 godz. ćwiczenia/  - praca z  nauczycielem;  
30 godz. – praca własna studenta 
 
Łączny nakład pracy studenta - 60 godz. (2 pkt. ECTS)  

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 
2ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0ECTS 

 
 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Fizjologia wysiłku fizycznego 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty  ECTS 

 
4 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy, drugi 
9 Semestr Drugi i trzeci 
10 Typ zajęć wykłady/ćwiczenia 
11 Liczba godzin Wykłady 15/ laboratoria 30 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr hab. Marcin Maciejczyk 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Zaliczony kurs anatomii, biochemii oraz fizjologii człowieka 
18 Efekty kształcenia Wiedza: Zapoznanie studenta z reakcjami organizmu na różne 

rodzaje wysiłków fizycznych. Zdobycie wiedzy na temat 
wydolności fizycznej organizmu i czynników ją 



determinujących. 
Umiejętności: Po ukończeniu przedmiotu student powinien 
dobyć umiejętność prawidłowego dozowania obciążeń 
fizycznych, oceniać intensywność pracy fizycznej, 
wykonywać testy oceniające wydolność fizyczną organizmu. 
Kompetencje społeczne: umiejętność pracy w zespole. 
WF_W01, WF_W02, WF_W04, WF_U03, WF_U04, 
WF_K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne, film 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium, raport z ćwiczeń, egzamin, prezentacja ustna. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Egzamin 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Podział wysiłków fizycznych. Reakcje fizjologiczne 
organizmu na wysiłki o różnej intensywności i czasie trwania. 
Pojęcie wydolności fizycznej. Badanie wydolności fizycznej. 
Wydolność tlenowa i beztlenowa organizmu. 

 Exercise Physiology  
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Podział wysiłków fizycznych. Podłoże energetyczne różnych 
wysiłków fizycznych (tlenowe i beztlenowe). Rodzaje 
skurczów i pracy mięśniowej. Siła i moc mięśni. Sposoby 
oceny intensywności pracy. Zasady doboru obciążeń w czasie 
wysiłku. Reakcje organizmu na wysiłki o różnym czasie 
trwania i intensywności: wysiłki dynamiczne, wysiłek 
standardowy o stałej intensywności, wysiłek progresywny, 
supramaksymalny, wysiłek statyczny, wysiłki interwałowe. 
Rozgrzewka fizyczna. Zjawiska występujące w czasie pracy 
fizycznej: deficyt i dług tlenowy, steady state. "Martwy 
punkt" i "drugi oddech", szok grawitacyjny, leukocytoza 
miogenna. Czynniki determinujące wydolność fizyczną. 
Metody oceny wydolności fizycznej. Termoregulacja 
wysiłkowa. Zmęczenie fizyczne, przyczyny, objawy, 
zapobieganie. Odwodnienie i jego wpływ na zdolności 
wysiłkowe. Ból mięśni. Wypoczynek. Superkompensacja. 
Maksymalny minutowy pobór tleniu i jego znaczenia. 
Maksymalna moc anaerobowa. Różnice międzypłciowe w 
poziome wydolności fizycznej. Rozwojowe zmiany 
wydolności tlenowej i beztlenowej. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Artur Jaskólski (red.) – „Podstawy fizjologii wysiłku 
fizycznego z zarysem fizjologii człowieka”. Wyd. AWF we 
Wrocławiu, 2002 
2. Jan Górski (red.) – „Fizjologiczne podstawy wysiłku 
fizycznego”. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2001 
3. Ryszard Kubica - "Podstawy fizjologii pracy i wydolności 
fizycznej". Wyd. skrypt. AWF w Krakowie nr 24, 1995 



4. Zdzisław Adach, Wioleta Brzenczek-Owczarzak, Irena 
Celejowa  Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, 2012 
5. Robergs R.A, S.O.Roberts - Fundamental Principles of 
Exercise Physiology. McGraw-Hill Higher Education, 1999 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

45 godz. ćwiczenia/  - praca z  nauczycielem;  
45 godz. – praca własna studenta 
 
Łączny nakład pracy studenta - 90 godz. (4 pkt. ECTS)  

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
akademickiego 

 
2ECTS 

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0ECTS 

 
 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania motorycznego/profil 
praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Pedagogika 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty  ECTS 

 
2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy  
9 Semestr Pierwszy  
10 Typ zajęć wykłady/ćwiczenia 
11 Liczba godzin Wykłady 15h/ ćwiczenia 15h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr Wanda Kulesza 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 



16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiedza z podstaw pedagogiki 
18 Efekty kształcenia W wyniku kształcenia student: 

− posiada poszerzoną wiedzę na temat wychowania, 
kształcenia, zna terminologię  związaną z 
psychofizycznym i społecznym rozwojem człowieka 

− zna teorie dotyczące wychowania, nauczania i uczenia 
się. Ma pogłębioną wiedzę na temat praw 
wyjaśniających mechanizmy oddziaływań na psychikę 
wychowanka. 

− Posiada pogłębione umiejętności pedagogiczne związane 
z  procesem nauczania. 

− Posiada umiejętności pisemnego przedstawienia 
programu swoich działań obserwacji, badań i przemyśleń 
w sposób precyzyjny i merytoryczny. 

− Rozumie i przekazuje podopiecznym i pracownikom 
idee uczenia się na całe życie. 

− Potrafi aktywizować uczniów , wdraża ich do 
samokontroli. Potrafi zachęcać uczniów do pracy w 
zespole i wie jak zachęcić dla działań zespołowych. 

WF_W01, WF_W02, WF_W03, WF_W05, WF_U06, WF_U07, 
WF_U09, WF_U13, WF_K02, WF_K03, WF_K04 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny 
ćwiczenia, dyskusja panelowa, praca z książką, prace pisemne, 
projekty 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ocena wypowiedzi ustnych, ocena projektów i prac pisemnych 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Obecność na ćwiczeniach. Pozytywna ocena z kolokwium 
zaliczeniowego. Egzamin 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Nowe trendy i kierunki w teoriach pedagogicznych. Nauczyciel, 
jego rola społeczno – zawodowa, kompetencje zawodowe. 
Środowisko szkolne. Problemy szkolne uczniów. 

 Pedagogics 
Content (description 
shortened) 

New trends and directions in pedagogical theories. Teacher, his 
social and vocational role, professional competences. School 
environment. Students' school problems. 
 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykład: 
− Tożsamość pedagogiki jako nauki i praktyki społecznej 
− Współczesne prądy i kierunki w pedagogice 
− Koncepcje człowieka w ujęciu teorii behawiorystycznej, 

humanistycznej, społecznej 
− Paradygmaty w wychowaniu 
− Metody badań w pedagogice 
− Edukacja jutra – wyzwania i problemy 
− Współczesna wiedza o edukacji 



− „Uczenie się „ jako centralna kategoria pojęciowa 
współczesnej praktyki edukacyjnej 

− „Uczenie się ” jako przedsięwzięcie na całe życie 
−  Nauczyciel – jego kompetencje i funkcje 
− Modele rozwoju zawodowego nauczyciela 

Ćwiczenia: 
− system szkolny – zmiany strukturalne 
− szkoła  jako środowisko wychowawcze 
− socjalizacja szkolna 
− klasa jako grupa społeczna – kierownicza organizacyjna 

i integrująca rola nauczyciela 
− współpraca nauczyciela z rodzicami 
− klimat szkoły 
− problemowe zachowania uczniów 
− zjawiska patologii w szkole  
− agresywne zachowania uczniów – przyczyny, prewencja  
− program wychowawczy szkoły 

 
24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 
 
Arends R,I., Uczymy się nauczać. PWN Wars   zawa 1995 
Hejnicka – BezwińskaT., Pedagogika ogólna. Warszawa 2008 
Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań  
wychowawczych, Warszawa 1982. 
Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik 
akademicki. GWP.Gdańsk 2012 
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2009. 
Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Kraków 2002. 
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 
1998. 
Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki. T: I, II, III 
Warszawa 2006 
Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. 
Impuls, Warszawa 2012 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 
 



Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Psychologia społeczna 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 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 Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr hab. Janusz  Zdebski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
nauki społeczne 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne ukończony kurs psychologii ogólnej 
18 Efekty kształcenia Wiedza 

Student zna miejsce i rolę psychologii społecznej w relacji 
do innych nauk .Opanował podstawowe pojęcia z zakresu 
psychologii społecznej. Wykazuje się wiedzą na temat 
funkcjonowania człowieka jako uczestnika grupy i 
społeczności. 
Umiejętności  
Potrafi opisać i wyjaśnić w kategoriach psychologicznych 
zachowania ludzi w interakcjach społecznych. Umie 
przełożyć potoczną wiedzę z zakresu funkcjonowania 
człowieka na język naukowy. Samodzielnie analizuje i 
interpretuje zachowania jednostek i grup społecznych. 
Potrafi zaproponować rozwiązania wybranych problemów 
społecznych posługując się zdobytą wiedzą.  
Kompetencje społeczne 
Doskonali i uzupełnia nabytą wiedzę i umiejętności poprzez 
odpowiedni dobór literatury przedmiotu. Efektywnie 
współpracuje  w  grupie zadaniowej. Samodzielnie 
podejmuje poszukiwanie rozwiązań problemów w relacjach 
międzyludzkich. 
WF_W01, WF_W02, WF_W03, WF_W05, WF_U06, 
WF_U07, WF_U09, WF_U13, WF_K02, WF_K03, 



WF_K04 
19 Stosowane metody 

dydaktyczne 
Pomoce multimedialne w wykładzie, praca w zespole, 
dyskusja 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Pisemne opracowanie wybranego tematu, kolokwium 
zaliczeniowe. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Ćwiczenia-aktywność na zajęciach, pozytywny wynik 
kolokwium zaliczeniowego. Wykład obecności 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami psychologii społecznej. Tematyka zajęć 
obejmuje procesy funkcjonowania człowieka w środowisku 
społecznym i wzajemne oddziaływania  pomiędzy jednostką 
a grupą. Zagadnienia są omawiane z punktu widzenia teorii 
oraz badań empirycznych oraz możliwości praktycznego 
zastosowania nabytej wiedzy w pracy zawodowej. 

 Philosophy and 
Sociology 
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykłady 
- Człowiek jako podmiot  w relacjach społecznych. 
Podstawowe  pojęcia i źródła wiedzy psychologii społecznej 
- Poznanie społeczne – uwaga i odbiór informacji społecznej 
.Schematy i ich oddziaływanie. Błędy w wydawaniu  sądów 
społecznych. 
- Postrzeganie i ocenianie ludzi. Rola komunikatów 
niewerbalnych. Teorie atrybucji. 
- Potrzeba uzasadniania swoich zachowań. Dysonans 
poznawczy i sposoby jego redukcji. Pułapki racjonalizacji. 
- Postawy i zmiany postaw. Siła perswazji i wpływ reklamy. 
-Konformizm, informacyjny i normatywny wpływ 
społeczny. 
-Relacje interpersonalne w grupie społecznej. Mechanizmy 
współpracy i konfliktu. 
Zachowania prospołeczne, ich geneza i determinanty. 
- Człowiek wobec ekstremalnych sytuacji społecznych, 
Hiperuległość,  dehumanizacja, wyuczona bezradność. 
 
Ćwiczenia 
-Rola psychologii społecznej w wyjaśnianiu i zrozumieniu 
zachowań innych ludzi 
-Wpływ sytuacji społecznych na procesy spostrzegania, 
pamięci, motywację i  osiągnięcia. 
-Postrzeganie siebie i innych 
-Postawy deklarowane z realizowane w zachowaniu. 
Mechanizmy zmiany postaw. 
-Atrakcyjność interpersonalna i jej uwarunkowania 
-Agresja w relacjach międzyludzkich. 
- Stereotypy , uprzedzenia, dyskryminacja – przyczyny, 



środki zaradcze. 
-Sztuka przekonywania i perswazji. Podstawowe techniki 
psychomanipulacji i sposoby obrony 
-Społeczna psychologia stosowana : diagnoza i 
rozwiązywanie problemów społecznych. 
- 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura  podstawowa 
Wojciszke B.,  Doliński D.  Psychologia  społeczna (w:) 
J.Strelau, D.Doliński (red).Psychologia akademicka. 
Podręcznik. T.2  GWP   Gdańsk  2015 
Zimbardo P.,Johnson R. McCann V.  Psychologia kluczowe  
koncepcje. Człowiek i jego środowisko.  PWN  Warszawa 
2014 
Aronson E., Wilson T. Akert R. Psychologia spoleczna. 
Serce i umysł. Zysk i S-ka. Poznań 2007 
Wojciszke B., Psychologia społeczna Wyd.  Nauk. Scholar  
Warszawa 2011 
Literatura uzupełniaj ąca 
Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej 
PWN  Warszawa 2011 
Doliński D., Techniki wpływu społecznego Wyd. Naukowe 
Scholar Warszawa 2011 
Cialdini R Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. 
GWP  Gdańsk  2007  
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 
 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 

Historia olimpizmu 



przedmiotu 
4 Kod modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
2 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 Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący dr hab. Andrzej Nowakowski 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
nauki społeczne 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne ukończony kurs: historii kultury fizycznej,  
18 Efekty kształcenia Wiedza 

Student zna miejsce i rolę olimpizmu w kulturze fizycznej 
oraz współczesnej kulturze masowej. Opanował 
podstawowe pojęcia z zakresu olimpizmu. Wykazuje się 
wiedzą na temat edukacyjnej roli olimpizmu. 
Umiejętności  
Potrafi opisać i wyjaśnić znaczenie olimpizmu dla celów 
edukacyjnych i wychowawczych. Umie wykorzystać 
zdobytą wiedzę celem aktywizowania uczniów do 
uczestnictwa w aktywności ruchowej opartej o zasadę fair 
play.   
Kompetencje społeczne 
Doskonali i uzupełnia wiedzę i umiejętności poprzez 
odpowiedni dobór literatury przedmiotu. Efektywnie 
współpracuje  w  grupie zadaniowej krzewiąc uniwersalne 
zasady olimpizmu. 
WF_W01, WF_W02, WF_U07, WF_K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne (wykład), praca w zespole, 
dyskusja 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Pisemne opracowanie wybranego tematu, kolokwium 
zaliczeniowe. 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Ćwiczenia-aktywność na zajęciach, pozytywny wynik 
kolokwium zaliczeniowego 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami olimpizmu. Tematyka zajęć obejmuje 



kwestie związane z rozwojem doktrynalnym i 
instytucjonalnym ruchu olimpijskiego kierowanym przez 
MKOl ze szczególnym uwzględnieniem etyczno-
społecznych podstaw nowożytnego olimpizmu. Zagadnienia 
są omawiane z punktu widzenia teorii oraz możliwości 
praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w pracy 
zawodowej. 

 Diploma Seminar  
Content (description 
shortened) 

 

23 Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Wykład: 
Antyczna Olimpia. 
Etos rycerski  i chrześcijański muskularyzm. 
Sport w XIX w. i jego istota. 
Podstawy nowożytnego olimpizmu. 
Pierre de Coubertin i jego wizja olimpizmu.  
Olimpiady od Aten (1896) do Berlina (1936). 
Olimpiady po II wojnie światowej. 
Olimpizm współczesny (1948-2018). 
Ćwiczenia: 
MKOl i jego misja. 
Akademia Olimpijska. 
Sztuka a olimpizm. 
Olimpizm a sport. 
Olimpizm a polityka. Próby bojkotu igrzysk. 
Fair play. 
Ceremoniał olimpijski i jego geneza. 
Współczesny ideał kalokagatii. 
Konkursy wiedzy olimpijskiej.  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
Pierre de  Coubertin. Przemówienia. Pisma różne i listy, 
Wyd. PTNKF, W-wa 1994. 
Firek W., Filozofia olimpizmu Pierre’a de Coubertina, 
Warszawa 2016. 
Miller D., Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do 
Londynu 1894-2012, Wyd. Rebis, Poznań 2012.  
Szczepański J.A., Od Olimpii do Olimpiad, Kraków 1980. 
Literatura uzupełniająca: 
Lipiec J., Filozofia olimpizmu, Wyd. Sprint, Warszawa 1999. 
Lipoński W., Olimpizm dla każdego, AWF Poznań 2000. 
Żukowska Z., Żukowski R.(red.), Fair Play w europejskiej 
kulturze i edukacji, PKOl, Klub Fair Play, W-wa 2004. 
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 



27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 
 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Etyka zawodowa 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
2 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Drugi 
9 Semestr Czwarty 
10 Typ zajęć zajęcia laboratoryjne i samokształcenie 
11 Liczba godzin Wykłady 15h, 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący Dr Robert Noga 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
Wiedza o kulturze i społeczeństwie 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia W wyniku uczestnictwa w zajęciach student: 

- zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, etyczne i 
społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności 
pedagogicznej  

− ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 
etycznych 

− rozumie prawidłowości rządzące związkami 
interpersonalnymi i społecznymi, zachodzącymi 



między nimi relacjach  i zakłóceniach. 

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 
podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy 
etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań 
pedagogicznych  

− dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 
etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje 
optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z 
zasadami etyki 

− posiada umiejętności pisemnego przedstawienia 
programu zamierzonych działań oraz  
dokumentowania wyników pracy swojej lub zespołu, 
zgodnie z wymaganiami instytucji oświatowych 

− - ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i 
przestrzegania zasad etyki zawodowej 

− potrafi zadbać  o prestiż nauczyciela i jest świadomy 
zasad i norm etycznych obowiązujących nauczyciela, 
trenera i kibica 

WF_W01, WF_W02, WF_W03, WF_U06, WF_U09, 
WF_U13, WF_K01, WF_K03, WF_K04, WF_K07 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład z elementami prezentacji multimedialnej 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kolokwium pisemne (opisowe) 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Warunki zaliczenia: obecność na wykładach, zaliczenie 
kolokwium pisemnego w formie opisowej 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Przedstawienie miejsca i specyfiki etyki w naukach 
humanistycznych, w tym w obszarze filozofii; ukazanie 
szerokiego spektrum zagadnień etyki ogólnej i etyk 
praktycznych; pokazanie wybranych koncepcji etycznych i 
odniesienie ich do szczegółowej etyki zawodowej 
nauczyciela wychowania fizycznego 

 Diploma Seminar  
Content (description 
shortened) 

Presentation of the place and specifics of ethics in the 
humanities, including in the field of philosophy; presentation 
of a broad spectrum of issues of general ethics and practical 
ethics; showing selected ethical concepts and referring them 
to the detailed professional ethics of a physical education 
teacher 

23 Treści kształcenia Propedeutyka etyki; etyka ogólna i etyki szczegółowe 



(pełny opis) Anatomia moralności (oceny, wartości, normy, wzory 
osobowe i sankcje) 
Etyka zawodowa pedagoga jako etyka normatywna i 
opisowa 
Wybrane koncepcje etyczne: aretologia, deontologia, 
utylitaryzm, etyki religijne, etyki autonomiczne 
Aksjologia jako horyzont etyki. Wartości w zawodzie 
nauczyciela i pedagogice 
Etyka kodeksowa a kodeksy etyki nauczycielskiej 
Inteligencja emocjonalna a inteligencja moralna – 
budowanie samowiedzy moralnej w praktyce zawodu 
nauczyciela, pedagoga, wychowawcy  w kulturze fizycznej 
Wychowawca – przywódca, opiekun, partner? Autorytet 
moralny nauczyciela we współczesnej szkole. Przywództwo 
i spolegliwość w koncepcjach etycznych  

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

J. Woleński, J. Hartman, Wiedza o etyce, Bielsko-Biała – 
Warszawa 2008 
P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, Poznań 
1995 
V. J. Bourke, Historia etyki, Toruń 1994 
S. Krawcewicz, Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela, 
Warszawa 1997 
M. Sułek, J. Swinarski, Etyka jako filozofia dobrego 
działania zawodowego, Warszawa 2001 
Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, 
Warszawa 1994 
 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 
Nr 

pola 
Nazwa pola Opis  

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

korekcyjnej oraz instruktor przygotowania 
motorycznego/profil praktyczny 

3 Nazwa modułu Metodologia badań naukowych 



kształcenia/ 
przedmiotu 

4 Kod modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
2 ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów Pierwszy 
9 Semestr Drugi 
10 Typ zajęć zajęcia laboratoryjne i samokształcenie 
11 Liczba godzin wykłady 15h, ćwiczenia 15h 
12 Koordynator Kierownik Zakładu WF , dr P. Kuczek, 
13 Prowadzący dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Ma wiedzę o metodyce pracy naukowej  

w zakresie nauk o kulturze fizycznej. Ma podstawową 
wiedzę o analizie statystycznej w pracy naukowej. Potrafi 
zaprojektować badania w dziedzinie nauk o kulturze 
fizycznej. Potrafi efektywnie korzystać z systemów 
informacji naukowej, w szczególności z bazy Web of 
Science i innych baz elektronicznych. Jest świadomy 
potrzeby i znaczenia przestrzegania zasad etyki 
przygotowania pracy naukowej. 
WF_W01, WF_W02, WF_W09, WF_U02, WF_U06, 

WF_K02 
19 Stosowane metody 

dydaktyczne 
Wykład, prezentacje multimedialne, praca w grupach, praca 
z artykułami naukowymi 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Prezentacja ustna, referat, praca z artykułami naukowymi 

21 Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenia z oceną na podstawie średniej ocen z referatu i 
prezentacji ustnej 

22 Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Przedstawienie studentom podstawowych pojęć i 
terminologii dotyczącej organizacji i prowadzenia badań 
naukowych. 

 Diploma Seminar  
Content (description 
shortened) 

Presenting basic concepts and terminology concerning the 
organization and conduct of scientific research. 

23 Treści kształcenia Podstawowe pojęcia z zakresu nauki. Zasada 



(pełny opis) falsyfikowalności. Pojęcie paradygmatu. Nauka oparta na 
dowodach. Zapoznanie studenta z zasadami prawidłowego 
przygotowania badań, właściwego doboru narzędzi 
badawczych, opracowania statystycznego i interpretacji 
wyników badań oraz wnioskowania. Zapoznanie z różnymi 
typami pracy naukowej (badawcza poglądowa, opis 
przypadku). Analiza tekstów źródłowych, kryteria doboru 
źródeł. Zagadnienie etyki w pracy naukowej (oryginalność 
dzieła naukowego, plagiat, autoplagiat). 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

1. Zieliński, J. (2012). Metodologia pracy naukowej. 
Oficyna Wydaw. ASPRA-JR. 

2. Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem Statistic. 
Gliwice: Wydawnictwo Helion. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu 
do obszaru/obszarów 
kształcenia 

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

26 Sposób określenia 
liczby punktów ECTS 

Nakładowi pracy studenta, w wymiarze 25-30 godzin, 
odpowiada 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia wymagające 
bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 ECTS  

28 Liczba punktów ECTS 
– zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 ECTS 

 
 


