
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć Bezpieczeństwo państwa 

Course / group of courses National security/State security 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin [godz.] Punkty ECTS Semestr 

Wykłady 30 3 3 

Ćwiczenia 30 3 3 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Tomasz Brzoza 

Język wykładowy Polski 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

 

brak 
 

Szczegółowe efekty uczenia się 
 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla kierunku 

studiów 

1 
dysponuje podstawową wiedzą z zakresu utylitarnych wartości kultury fizycznej i 
sprawności fizycznej oraz możliwości zastosowania ich w praktyce obronnej, a w tym 
teorii i zasad strzelania 

WF1_W17 

2 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i rozumie jak reagować na nie z 
wykorzystaniem poznanych teorii funkcjonowania człowieka 

WF1_W18 

3 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, badań i przemyśleń; WF1_U07 

4 prawidłowo prezentuje rolę instytucji państwowych i społecznych dla potrzeb 
bezpieczeństwa, umie rozpoznawać zagrożenia 

WF1_U25 

5 właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy zasięgnąć opinii specjalisty 
lub osoby bardziej doświadczonej 

WF1_K01 

 

 

 

 

 



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: 

opis, wykład informacyjny, prezentacja multimedialna 

Metody problemowe: 

wykład problemowy, formy aktywizujące – dyskusja 

Metody praktyczne: 

przygotowanie prezentacji ustnej/multimedialnej 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

WF1_W18, WF1_U25 – egzamin  w formie ustnej lub pisemnej. 
WF1_U07, WF1_K01, WF1_W17 – przygotowanie prezentacji ustnej, aktywny  udział w dyskusji. 
 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie: 

1. Egzaminu obejmującego całość treści merytorycznych  modułu, w  tym: 

- treści przekazywanych podczas wykładu. 

-wiedzy jaką studenci uzyskują w trakcie samodzielnego studiowania literatury przedmiotu. 

Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. 

2. Udziału w dyskusji i aktywności podczas ćwiczeń przedmiotowych. 

3. Wykonania  zadań podczas zajęć warsztatowych – praca w grupach (przygotowania prezentacji multimedialnej). 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zasadniczym celem kursu jest zaznajomienie studentów z prawnymi, instytucjonalnymi oraz politycznymi wymiarami 
bezpieczeństwa państwowego. Moduł obejmuje zagadnienia związane z istnieniem strategii bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej,  organami państwa realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego jak również 
formy prawne działań państwa w sferze bezpieczeństwa. Kurs ma na celu także przybliżenie aspektu ekonomicznego, 
finansowego i ekologicznego bezpieczeństwa narodowego RP. W jego trakcie studenci poznają prawno-ustrojowe aspekty 
bezpieczeństwa na szczeblu samorządowym jak również zadania i uprawnienia organów lokalnych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo publiczne. 

Contents of the study programme (short version) 

The main goal of the course is to acquaint students with the institutional, legal and political dimensions of public security in 
Poland. The content of the module covers issues related to the formulation of the security strategy of the Republic of Poland, 
state authorities carrying out tasks in the field of public safety, threats to public safety and legal forms of state activities in the 
area of public security. The course also aims to bring closer the economic, financial and ecological aspects of the national 
security of the Republic of Poland. During the course, students learn the legal and political security aspects at the local 
government level. 

Treści programowe (pełny opis) 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład 30 h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia 30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym ( 1  h) + udział w egzaminie 1  h) 

62 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 9 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 13 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 6 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (62 h) 2,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (26h) 0,9 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Działania na polu walki 

1. Bezpieczeństwo państwa – wprowadzenie, podstawowe pojęcia. 

2. Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie państwa. 

3. Ogólne zagrożenia bezpieczeństwa państwa w ujęciu syntetycznym (bezpieczeństwo energetyczne, finansowe, 
ekologiczne, cyberbezpieczeństwo). 

4. Strategia bezpieczeństwa państwa  - ewolucja po 1989 roku. 

5. Konstytucyjne organy państwa i  ich miejsce w systemie bezpieczeństwa  – Prezydent, Sejm, Rada Ministrów. 

6. Siły Zbrojne RP. 

7. Służby specjalne ( ABW, AW, SKW, AWW, CBA). 

8. Służby o charakterze policyjnym i porządkowym (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Celna, 
prywatyzacja sektora bezpieczeństwa ). 

9. Rola samorządu terytorialnego w ekosystemie bezpieczeństwa państwa. 

10. Zarządzanie kryzysowe jako element bezpieczeństwa państwa. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Pokruszyński  W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 
w Józefowie, Józefów 2010. 

Czuryk M., Karpiuk M., Dunaj K., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Wydział 
Prawa i Administracji UW-M, Olsztyn 2016. 

Jakubczak R., Flis J. (red.) , Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszaw 2006. 
 



Course / group of courses Action on the battlefield 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6  Rodzaj zajęć1 Obowiązkowy 

Rok studiów 2,3 Semestr 4,5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 2 4 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 30 2 5 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia 30 2 6 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Robert Wardzała, mgr Andrzej Kłopocki 

Język wykładowy polski 

                                
Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 
jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 
poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych; 

WF1_W11 
 

Obserwacja zachowań 

2. 

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu utylitarnych wartości 
kultury fizycznej i sprawności fizycznej oraz możliwości 
zastosowania ich w praktyce obronnej, a w tym teorii i zasad 
strzelania; 

WF1_W17 
Obserwacja 

zachowań/kolokwium 

3. 
posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i rozumie jak 
reagować na nie z wykorzystaniem poznanych teorii 
funkcjonowania człowieka; 

WF1_W18 Obserwacja zachowań 

4. zna podstawowe reguły obronności i bezpieczeństwa w 
kontekście procesów wychowawczych; 

WF1_W19 Obserwacja zachowań 

5. 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności 
fizycznej oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w 
zakresie podstawowych dyscyplin sportowych; 

WF1_U01 Sprawdzian  

6. skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 Dyskusja 

7. 
posiada umiejętność wykorzystania własnego potencjału 
motorycznego do prowadzenia podstawowych działań 
obronnych; 

WF1_U23 
Wykonanie 

zadania/obserwacja 
zachowań 

8. 
właściwie zachowuje się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, 
prawidłowo wykorzystuje nabyte umiejętności ruchowe w 
sytuacjach ekstremalnych; 

WF1_U24 
Wykonanie 

zadania/obserwacja 
zachowań 

9. właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 Obserwacja zachowań 

10. jest świadomy konieczności wychowywania i edukowania 
młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; 

WF1_K09 Dyskusja 

11. prawidłowo reaguje w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i 
motywuje do kolektywnego działania; 
 

WF1_K10 Obserwacja zachowań 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody nauczania ruchu: analityczna syntetyczna i kompleksowa 
Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze(naśladowcza ścisła, zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 
Metody nauczania: pokaz, wykład 



Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Zgodnie z obowiązującą skalą ocen. Sprawdzian, kolokwium, dyskusja, wykonywanie zadań/obserwacja zachowań. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr  IV,V,VI  . Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie podstawowych 
elementów technicznych w formie sprawdzianu oraz kolokwium z zakresu wiedzy nt. działania na polu walki 

Treści programowe (skrócony opis) 

Kształtowanie pożądanego poziomu sprawności motorycznej, wzbogacenie wiedzy z zakresu działania na polu walki, 
nazewnictwa, oraz elementów technicznych i taktycznych systemów walki. 

Contents of the study programme (short version) 

Forming the desired level of motor skills, knowledge enrichment in the field of AOTB, nomenclature as well as technical 
elements of  combat systems. 

Treści programowe (pełny opis) 

System walki wręcz – semestr IV (zajęcia praktyczne) 30h 
1). Podstawy i sposoby poruszania się w walce: 
· postawa bokserska połączone z unikami, dojściem i odejściem oraz zejściami, unikami, 
2). Podstawowe techniki ciosów stosowane w walce: 
· cios prosty, 
· cios sierpowy i jego odmiany, 
· ciosy łokciami 
· kombinacje uderzeń, 
· kombinacje uderzeń w ruchu, 
· sposoby unikania ciosów w ruchu oraz blokowanie ich. 
3). Podstawowe kopnięcia stosowane w walce: 
· kopnięcie frontalne (podbijające i pchające), 
· kopnięcie okrężne na udo (wewnętrzne i zewnętrzne), 
· kopnięcie boczne, oraz odmiany, 
· sposoby blokowania kopnięć ( uniki, zejścia, podbicia, blok nogami i rękami). 
4). Pady i przewroty w walce wręcz: 
· pad w tył, 
· pad w bok, 
· pad w przód, 
· przewrót w przód, 
· pad w tył z przewrotem w tył, 
· łączenia technik padów z postawami pozycji obronnej, 
· techniki padania z bronią 
5). Rzuty oraz podcięcia: 
· podcięcia z objaśnieniem 8 wychyleń, 
· rzut przez biodro, ramię  
· połączenie rzutów oraz podcięć z unieruchomieniem przeciwnika poprzez dźwignie, duszenie, krępowanie ruchu. 
6). Dźwignie na stawy kończyn górnych: 
· zasady dźwigni oraz jej odmiany i łączenia, 
· chwyty transportowe ( tyłu, z przodu), 
· sposoby podejścia i zakładania dźwigni, obserwacja otoczenia, 
· sposoby transportowania w dwie osoby, 
· sposoby podnoszenia z ziemi za pomocą dźwigni (bierny opór, oraz czynny opór). 
7). Sposoby obezwładniania: 
· za pomocą dźwigni, 
· za pomocą obaleń, 
· za pomocą duszeń, 
· kombinacje technik ( techniki łączone). 
8). Walka w płaszczyźnie parterowej: 
· techniki walki z pleców 
· kontrolowanie pozycji z góry 
· uderzenia w płaszczyźnie parterowej  
· techniki kończące  
· kombinacje technik (techniki łączone) 
9). Techniki zakładania kajdanek: 
· zakładanie kajdanek z przodu oraz obszukanie, 
· zakładanie kajdanek z tyłu, obszukanie, transportowanie, 
· zakładanie kajdanek od tyłu osobie klęczącej, obszukanie, transportowanie, 
· zakładanie kajdanek w pozycji leżącej, obszukanie, transportowanie, 
· zakładanie kajdanek z przyparciem do ściany, samochodu parkanu itp., 
10).Uwalnianie z chwytów, obchwytów i duszeń- samoobrona: 
11).Zasady obrony przed zagrożeniem użycia broni palnej: 
· zachowania obronne w sytuacjach zagrożenia użycia broni, 
· techniki obrony w sytuacji zagrożenia z przodu, tyłu oraz boku. 
11).Zasady obrony przed zagrożeniem użycia broni białej: 



· zachowania obronne w sytuacjach zagrożenia użycia broni, 
· techniki obrony w sytuacji zagrożenia z przodu, tyłu oraz boku. 
12).techniki wobec osób pozostających w pojazdach: 
· techniki usuwania osób z pojazdu z użyciem siły fizycznej, 
System walki bronią palną - semestr V (zajęcia teoretyczne/praktyczne) 30h 
Zajęcia teoretyczne: 
1). Ogólne zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. 
2). Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy podczas szkoleń strzeleckich.  
3). Zasady bezpiecznego użytkowania broni palnej  
4). Przechowywanie broni palnej  
5). Rodzaje broni palnej krótkiej.  
6). Rodzaje broni palnej długiej  
8). Rodzaje nabojów do broni palnej krótkiej i długiej  
9). Teoria strzału: 
·Balistyka pocisku  
·Charakterystyka zjawiska strzału  
·Prędkość początkowa pocisku  
·Odrzut i podrzut broni palnej  
·Celowanie ·Elementy toru lotu pocisku  
·Średni punkt trafienia  
·Celność broni palnej  
·Rozrzut pocisków 
Zajęcia praktyczne: 
1). Elementy mające wpływ na skuteczne oddanie strzału ·Prawidłowa postawa strzelecka 
·Prawidłowy chwyt broni  
·Prawidłowe zgrywanie przyrządów celowniczych ·Prawidłowe wyciskanie języka spustowego  
·Prawidłowy oddech w trakcie pracy na języku spustowym ·Wytrzymanie po strzale  
2). Podstawowe elementy taktyki strzeleckiej  
·Przeładowanie broni  
·Zmiana magazynka  
·Taktyczna zmiana magazynka  
·Poruszanie się z bronią  
·Bieg z pistoletem i zatrzymanie w czasie biegu  
·Strzelanie w ruchu  
·Zmiana kierunku strzelania  
·Postępowanie w przypadku zacięcia się broni  
·Dystans CQB – system walki bronią palną krótką i długą 
·Dystans CQB – osłony  
·Dystans CQB – ruch  
·Dystans CQB – reakcja na kontakt  
·Dystans CQB – walka w terenie zurbanizowanym  
Przygotowanie żołnierza – szeregowego,  Sił Zbrojnych RP w zakresie funkcjonowania w warunkach pokoju, 
kryzysu i wojny – semestr VI (zajęcia teoretyczne) 30h 
1). Szkolenie inżynieryjno-saperskie: 
 ·zasady budowy stanowisk ogniowych 
 ·rodzaje i ogólna budowa min wojsk własnych 
2). Obrona przed bronią masowego rażenia: 
·podział i charakterystykę broni masowego rażenia, toksycznych środków przemysłowych (TSP) 
·zakres i sposób realizacji przedsięwzięć Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (OPBMR) 
·działanie po ogłoszeniu alarmu o skażeniach 
3). Powszechna Obrona Przeciwlotnicza 
·przedsięwzięcia prowadzone w ramach aktywnej oraz pasywnej powszechnej obrony przeciwlotniczej 
·zasady prowadzenia rozpoznania, ostrzegania i alarmowania wojsk o zagrożeniu uderzeniami z powietrza  
·zasady ogłaszania i przekazywania sygnałów alarmu powietrznego  
 zachowanie się po ogłoszeniu alarmu powietrznego w różnych warunkach  
4). Terenoznawstwo  
·istotę orientowania się w terenie bez mapy 
·zasady wykonywania marszu według azymutów 
·zasady określania swojego położenia w terenie  
5). Szkolenie medyczne 
·zasady bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym na polu walki 
·zasady wynoszenia rannych z pola walki za pomocą noszy i sposobów improwizowanych 
·zasady ewakuacji medycznej z pojazdów wojskowych oraz miejsca zdarzenia  
6). SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape) 
·ogólne założenia problematyki odzyskiwania personelu 
·podstawowe akcje odzyskiwania personelu 
·podstawowe zasady, metody i formy ochrony własnej, przy wykorzystaniu technik maskowania i kamuflażu  
7). Realizacja działań bojowych 
·zasady zachowania się żołnierza na polu walki 
·wykorzystanie terenu i maskowanie 
·poruszanie się na polu walki 
·wybór stanowisk ogniowych 
·działanie żołnierza w walce 
·ubezpieczenie bezpośrednie 
·bytowanie, przetrwanie w ekstremalnych warunkach 
· pozycje bojowe, bazy, posterunki obserwacyjne 
8). Ograniczenia prowadzenia działań wynikające z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych 



Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Poradnik szeregowego zawodowego oraz szeregowego Narodowych Sił Rezerwowych, DWLąd.Warszawa 2011 
2. Poradnik dowódcy drużyny/załogi/obsługi, DWLąd., Warszawa 2011 
3. Strzelectwo bojowe Mad Leaf 2016  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (90h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1h) + udział w egzaminie (… h) 

91 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 35 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 35 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 19 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (91 h) 3,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (100 h) 3,3 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne – specjalizacja - Edukacja dla Bezpieczeństwa 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa 

Course / group of courses Education methodology for safety 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2,3 Semestr 4,6 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykłady 15 1 4 zaliczenie 

ćwiczenia 45 3 4 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący Ppłk dypl. mgr inż. Andrzej Kłopocki 

Język wykładowy polski 

 

 

 

            
   



Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość metodyki prowadzenia zajęć 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
posiada zaawansowaną wiedzę na temat wychowania i 
kształcenia, zna istotną terminologię związaną z 
psychofizycznym i społecznym rozwojem człowieka; 

WF1_W03 kolokwium, odpowiedź ustna 

2 
zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, nauczania i 
uczenia się; 

WF1_W06 kolokwium, odpowiedź ustna 

3 

posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i rozumie jak 
reagować na nie z wykorzystaniem poznanych teorii 
funkcjonowania człowieka; 

 

WF1_W18 kolokwium, odpowiedź ustna 

4 
zna podstawowe reguły obronności i bezpieczeństwa w 
kontekście procesów wychowawczych; 

WF1_W19 kolokwium, odpowiedź ustna 

5 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 
wykonanie zadania 

6 

profesjonalnie przygotowuje konspekt lekcyjny lub plan 
treningowy z zakresu wybranej dyscypliny sportowej i w oparciu 
o wiedzę płynącą z pedagogiki, psychologii i  teorii sportu potrafi 
zrealizować go w praktyce; 

WF1_U10 wykonanie zadania 

7 
właściwie zachowuje się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, 
prawidłowo wykorzystuje nabyte umiejętności ruchowe w 
sytuacjach ekstremalnych; 

WF1_U24 wykonanie zadania 

8 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 
obserwacja 

9 jest świadomy konieczności wychowywania i edukowania 
młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; 

WF1_K09 obserwacja 

10 prawidłowo reaguje w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i 
motywuje do kolektywnego działania; 

WF1_K10 obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykłady, prezentacje multimedialne z zastosowaniem technik komputerowych, praca koncepcyjna i twórcza studentów 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Frekwencja i aktywność na zajęciach. Przygotowanie prac pisemnych (przykładowe plany szkolenia). Ćwiczenia w 
opracowaniu programu szkolenia edukacji dla obronności. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 4 i 6 na podstawie odbytych ćwiczeń 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zdobycie wiedzy z zakresu programowania, planowania i prowadzenia zajęć z edukacji dla obronności 

Contents of the study programme (short version) 

Acquiring knowledge in the field of programming, planning and conducting classes in defense education. 

Treści programowe (pełny opis) 

Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa. Dydaktyka szczegółowa – metodyka edukacji dla bezpieczeństwa. Prawne 
podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Główne założenia podstawy programowej dla szkoły podstawowej i 
ponadpodstawowej. Zalecane warunki i sposób realizacji przedmiotu. Współpraca nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa 
z przedstawicielami wojska, policji i straży pożarnej. Kompetencje i ich kształtowanie w ramach nauczania edukacji dla 
bezpieczeństwa. Metody nauczania stosowane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. Wykonanie programu nauczania, 
przygotowanie planu szkolenia, projektowanie środowiska materialnego lekcji. Prowadzenie lekcji edukacji dla 
bezpieczeństwa. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, MON, 
Warszawa, 2018 

2. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdynia, 2012 

3. Edukacja dla bezpieczeństwa. Ćwiczenia. Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdynia, 2012 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (45h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1h) + udział w egzaminie (… h) 

61 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 22 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 30 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 7 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (61 h) 2,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (53 h) 1,8 

 
 
 
 
 



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne; specjalność – Edukacja dla Bezpieczeństwa 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Reagowanie kryzysowe 

Course / group of courses Crisis response 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykłady 15 1 5 egzamin 

ćwiczenia 75 5 5,6 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący ppłk dypl. mgr inż. Andrzej Kłopocki 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa państwa 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

 
rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 
jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 
poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych; 

WF1_W11 kolokwium, odpowiedź ustna 

 

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu utylitarnych wartości 
kultury fizycznej i sprawności fizycznej oraz możliwości 
zastosowania ich w praktyce obronnej, a w tym teorii i zasad 
strzelania; 

WF1_W17 kolokwium, odpowiedź ustna 

 
posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i rozumie jak 
reagować na nie z wykorzystaniem poznanych teorii 
funkcjonowania człowieka; 

WF1_W18 kolokwium, odpowiedź ustna 

 zna podstawowe reguły obronności i bezpieczeństwa w 
kontekście procesów wychowawczych; 

WF1_W19 kolokwium, odpowiedź ustna 

 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 
wykonanie zadania 

 
posiada umiejętność wykorzystania własnego potencjału 
motorycznego do prowadzenia podstawowych działań 
obronnych; 

WF1_U23 wykonanie zadania 

 
właściwie zachowuje się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, 
prawidłowo wykorzystuje nabyte umiejętności ruchowe w 
sytuacjach ekstremalnych; 

WF1_U24 wykonanie zadania 

 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 
obserwacja 

 jest świadomy konieczności wychowywania i edukowania 
młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; 

WF1_K09 obserwacja 

 prawidłowo reaguje w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i 
motywuje do kolektywnego działania; 

WF1_K10 obserwacja 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 



   

Wykłady, prezentacje multimedialne z zastosowaniem technik komputerowych, praca koncepcyjna i twórcza studentów. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Trzy kolokwia sprawdzające, udział w seminariach, frekwencja, aktywność na zajęciach. Przygotowanie prac pisemnych 
(przykładowe plany użycia sił w ramach reagowania kryzysowego). 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 5 na podstawie pisemnych kolokwiów, egzamin pisemny semestr 6. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Nabycie umiejętności dostrzegania i analizy zagrożeń 
współczesnego świata, jak również rozumienia mechanizmów funkcjonowania  instytucji odpowiedzialnych za zapobieganie 
sytuacjom kryzysowym, reagowanie kryzysowe i zwalczanie skutków 

Contents of the study programme (short version) 

Acquiring knowledge in the field of crisis management. Acquiring the ability to perceive and analyze the threats of the 
modern world, as well as understanding the mechanisms of functioning of institutions responsible for crisis prevention, crisis 
response and combating effects 

Treści programowe (pełny opis) 

Sytuacja kryzysowa a kryzys. Istota zarządzania kryzysowego. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego. Zakres, zadania i 
podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Fazy zarządzania kryzysowego. Organizacja pracy zespołów zarządzania 
kryzysowego. Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce. Kompetencje organów publicznych w zarządzaniu 
kryzysowym w RP. Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym. Klęski żywiołowe i katastrofy oraz ich skutki dla 
ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Organizacja i zadania 
centrum reagowania w gminie oraz centrum zarządzania kryzysowego w powiecie i województwie. Lokalizacja i organizacja 
centrum reagowania kryzysowego na szczeblu gminy, powiatu i województwa.  

Analiza współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Analiza podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji 
kryzysowych. Analiza skutków klęsk żywiołowych i katastrof dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska.  

Organizacja pracy zespołów zarządzania kryzysowego w poszczególnych fazach i na poszczególnych szczeblach. 
Stosowanie procedur podejmowania decyzji przy wykonywaniu zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. W. Lidwa (red.), Narodowy system zarządzania kryzysowego w Polsce, PWSZ, Kalisz 2013. 

2. G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, AON, 
Warszawa 2011. 

3. G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, AON, Warszawa 2012. 

 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (75h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (1 h) 

92 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 35 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 35 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 18 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (92 h) 3,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (97h) 3,2 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia / Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

wychowanie fizyczne  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Środki bojowe 

Course / group of courses Combat assets 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 ECTS Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 4 Zaliczenie z oceną 

wykłady 15 1 4 zaliczenie 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Piotr Dusza 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowa znajomość środków rażenia wykorzystywanych na współczesnym polu walki w czasie konfliktów zbrojnych. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 



1 
rozporządza wiedzą na temat higieny i bezpieczeństwa pracy, 
jest przygotowany do bezpiecznego, odpowiedzialnego 
poprowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych 

WF1_W11 kolokwium, odpowiedź 

2 
posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i rozumie jak 
reagować na nie z wykorzystaniem poznanych teorii 
funkcjonowania człowieka; 

WF1_W18 kolokwium, odpowiedź 

3 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 wykonanie zadania 

4 
posiada umiejętność wykorzystania własnego potencjału 
motorycznego do prowadzenia podstawowych działań 
obronnych; 

WF1_U23 
wykonanie zadania 

5 
właściwie zachowuje się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, 
prawidłowo wykorzystuje nabyte umiejętności ruchowe w 
sytuacjach ekstremalnych; 

WF1_U24 
wykonanie zadania 

6 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 obserwacja 

7 jest świadomy konieczności wychowywania i edukowania 
młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; 

WF1_K09 obserwacja 

8 prawidłowo reaguje w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i 
motywuje do kolektywnego działania; 

WF1_K10 obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykłady, prezentacje multimedialne z zastosowaniem technik komputerowych, zastosowanie plansz poglądowych, 
prezentacja broni i amunicji, wykorzystanie granatów ćwiczebnych, ćwiczenia z indywidualnymi środkami ochronnymi przed 
skażeniami, praca koncepcyjna i twórcza studentów 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Dwa kolokwia sprawdzające, frekwencja, aktywność na zajęciach. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr 4 na podstawie pisemnych kolokwiów oraz wykonanie prezentacji multimedialnej semestr 4 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przygotowanie studentów do pracy z uczniem w zakresie zagrożenia czasu wojny. Broń konwencjonalna – zapoznanie ze 
współczesnymi zagrożeniami czasu wojny, przedstawienie współczesnej broni konwencjonalnej i jej możliwości rażenia, 
zaznajomienie ze środkami ochrony przed bronią konwencjonalną. Broń masowego rażenia – przedstawić rodzaje i działanie 
broni masowego rażenia, oddziaływania toksycznych środków przemysłowych na organizmy żywe oraz kształcenie 
umiejętności ochrony przed bronią masowego rażenia. 

Contents of the study programme (short version) 

Preparation of college students to work with high school students on the topic of wartime dangers. Conventional weapons - 
modern wartime dangers familiarisation, presentation of modern conventional weapons and its hit capabilities, presentation 
of means of protection against conventional weapons. Weapons of Mass Destruction - presentation of types and effects of 
different WMD types, the toxicological effects of industrial chemicals on living organisms and developing the ability to counter 
the effects of WMDs. 

Treści programowe (pełny opis) 

Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią i amunicją oraz materiałami niebezpiecznymi. Broń biała i jej historia. 
Broń palna i materiały miotające. Broń strzelecka. Broń artyleryjska. Broń specjalna. Rodzaje amunicji i jej przeznaczenie. 
Granaty i ładunki wybuchowe. Miny wojsk własnych oraz zasadnicze miny państw ościennych. Środki ochrony indywidualnej 
przed bronią konwencjonalną. Broń jądrowa               i jej rodzaje. Czynniki rażenia bronią jądrową  i ich oddziaływanie na 
organizmy żywe. Rodzaje bojowych środków trujących i ich działanie na organizmy żywe. Toksyczne środki przemysłowe. 
Rodzaje i skutki działania broni biologicznej. Bojowe środki zapalające, ich rodzaje i sposoby gaszenia. Sposoby ochrony 
przed bronią masowego rażenia. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Białoskórski R., Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010. 
2. Black J., Narzędzia wojny, Jak broń zmieniała świat, Warszawa 2008. 
3. Ejsmont J., Amunicja i jej elaboracja, Warszawa 2017. 
4. Hoog V., Amunicja strzelecka, artyleryjska i granaty, Warszawa 2001. 
5. Jałoszyński K., Letkiewicz A. (red.), Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów, 

Szczytno 2010. 

 

 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1h) + udział w egzaminie (… h) 

46 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 12 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 15 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 17 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 



Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (46 h) 1,5 

Zajęcia o charakterze praktycznym (28 h) 0,9 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Wydział Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wychowanie zdrowotne dla bezpieczeństwa 

Course / group of courses Health education for safety 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 3 Zaliczenie z oceną 

Wykład 30 1 3 Zaliczenie 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Wiesław Wojtanowski 

Język wykładowy Polski 

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowe wiadomości z zakresu biologii i fizjologii człowieka, zagadnień społecznych, prozdrowotnych i ekologicznych. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

Geneza i definicje edukacji zdrowotnej. Poszerzanie wiadomości 
i doskonalenie zachowań prozdrowotnych w następujących 
zagadnieniach; definicja zdrowia, edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia oraz współczesne podejście do problematyki zdrowia, 
podstawowe pojęcia ekologiczne: populacja, zasoby przyrody, 
ekosystem, działania na rzecz ochrony środowiska, wskaźniki 
zdrowia (długość życia, „jakość życia”, poziom odżywienia, 
współczynniki chorobowości i umieralności). Zasady 
prozdrowotnego stylu życia. 
 

WF1_W09 
WF1-W17 
WF1-W19 

 Kolokwium 

2 

Potrafi zastosować formy i metody stosowane w edukacji 
zdrowotne i ekologicznej: metoda organizacji środowiska, 
przekazu wiedzy, pobudzania zachowań sprzyjających zdrowi, 
metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń 
zdrowotnych, metody aktywizujące. 

WF1_U07 

WF1-U10 

WF1-23 

WF1-24 

Wykonanie zadania  
Dyskusja 

3 

Poznanie różnych instytucji rządowych, samorządowych, 
wyznaniowych i społecznych  działających w dziedzinie ochrony 
środowiska oraz niesienia pomocy osobom chorym i 
potrzebującym. Edukacja zdrowotna i ochrona środowiska w 
Unii Europejskiej. 
 

WF1_K01 

WF1-K09 

WF1-K10 

Obserwacja 

 



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne): 

- wykład tradycyjny   
- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 
- wykład problemowy  
- wykład konwersatoryjny,  
- metoda problemowa, 
- metoda sytuacyjna, 
- metody aktywizujące, 
-samokształcenie 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdziany teoretyczne z wiedzy i umiejętności obejmujące poznany materiał. Aktywność studenta i obecności na 
zajęciach zgodnie z regulaminem studiów. Sprawdzian teoretyczny w formie testu lub pytań otwartych.  

 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności oraz ocena pozytywna z wszystkich sprawdzianów. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Dostarczenie, pogłębienie i doskonalenie wiadomości z zakresu teorii edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, ekologizmu i 
zastosowanie w ramach bezpieczeństwa. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

1. definicja zdrowia, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz współczesne podejście do problematyki 
zdrowia, 

2. podstawowe pojęcia ekologiczne: populacja, zasoby przyrody, ekosystem, działania na rzecz ochrony 
środowiska, 

3. wskaźniki zdrowia (długość życia, „jakość życia”, poziom odżywienia, współczynniki chorobowości i 
umieralności), 

4. czynniki warunkujące zdrowie – genetyczne i środowiskowe (biologiczne, społeczne i ekonomiczne). 
5. wielosektorowe i wielodyscyplinarne podejście do problemów edukacji zdrowotnej i ekologicznej, 
6. zachowania prozdrowotne (prawidłowa dieta, ekologia żywienia, aktywność ruchowa, znaczenie wypoczynku 

i rekreacji, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach (kontrola poziomu stresu), 
7. zachowania antyzdrowotne (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, ryzykowne zachowania seksualne), 
8. pojęcia zdrowego stylu życia, pola zdrowia, 
9. ekologia środowiska nauki i pracy, 
10. pojęcie choroby cywilizacyjnej oraz podstawowe informacje na temat czynników ryzyka: chorób układu 

krążenia (palenia papierosów, niewłaściwa dieta, brak ruchu, otyłość, stres), nowotworowych (nowotwory 
tytonio- i dietozależne) oraz chorób psychicznych, wypadków i urazów. 

11. założenia wybranych programów zdrowotnych i ekologicznych - zdrowa szkoła, zdrowe miasto (miasteczko, 
gminy), szkoły i miasta promujące zdrowie,  

12. edukacja zdrowotna i ekologiczna w mediach (przykłady programów i dużych akcji informacyjnych, np. 
„Alkohol zabiera wolność”, „Narkotyki stop”, „Sprzątanie świata”), 

13. internet w edukacji zdrowotnej i ekologicznej, 
14. formy i metody stosowane w edukacji zdrowotne i ekologicznej: metoda organizacji środowiska, przekazu 

wiedzy, pobudzania zachowań sprzyjających zdrowi, metoda utrwalania pożądanych zachowań i 
przyzwyczajeń zdrowotnych, metody aktywizujące (np. drama, techniki twórczego myślenia, konkursy).  

15. scenariusze zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i ekologicznej (przykłady scenariuszy dla różnych grup 
wiekowych). 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Pike S., Forster D.; Promocja zdrowia dla wszystkich, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 1998. 
2. Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M., Problemy rozwoju, zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, Wydawnictwo WSP, 

Częstochowa, 1995/1996. 
3. Słońska Z., Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia w: Promocja zdrowia, red. J.B. Karski, Wydawnictwo Ignis, 

Warszawa, 1999. 
4. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007. 
5. Wrona-Wolny W., Makowska B. Wychowanie zdrowotne. Przewodnik do ćwiczeń z wybranych zagadnień. AWF 

Kraków,2005. 

 

 

 

 

 



Dane jakościowe                

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (30 h.) + laboratorium (… 
h) + ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + egzamin (1h) 

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (62 h) 2,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (27 h) 0,9 

 


