
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 
 

Wychowania Fizycznego, specjalność Instruktor Sportu 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Analiza ruchu 

Course / group of courses Analysis of motion 

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 

Wykład 30 1 3 Zaliczenie 

Ćwiczenia laboratoryjne 30 2 3 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. PWSZ 

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 

dysponuje podstawową wiedzą na temat budowy i 
funkcjonowania organizmu człowieka w kolejnych etapach 
ontogenezy, rozumie procesy zachodzące w ciele zdrowego 
człowieka, zna w stopniu podstawowym fizjologię wysiłku 
fizycznego 

WF_W05 Sprawdzian pisemny 

2 
rozumie specyfikę działalności sportowej w sensie biologicznym, 
społecznym i psychologicznym, w tym specyfikę zachowań 
zdrowotnych sportowca 

WF_W16 
Dyskusja 

3 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności 
fizycznej oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w 
zakresie podstawowych dyscyplin sportowych 

WF_U01 
Sprawdzian praktyczny 

4 
umiejętnie posługuje się podstawowym sprzętem służącym 
ocenie budowy i postawy ciała oraz sprawności motorycznej. 
Potrafi zastosować właściwą metodę badawczą 

WF_U02 Sprawdzian praktyczny 

5 
właściwie interpretuje dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała lub sprawności fizycznej lub efektów treningu 
sportowego 

WF_U04 
Odpowiedź ustna 

6 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych 

WF_U05 
Odpowiedź ustna 

7 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń 

WF_U07 Odpowiedź ustna 

8 
prawidłowo przygotowuje plan treningowy z zakresu wybranej 
dyscypliny sportowej i w oparciu o wiedzę płynącą z pedagogiki, 
psychologii i teorii sportu zrealizuje go w praktyce 

WF_U20 
Odpowiedź ustna 



9 
prawidłowo dobiera obciążenia treningowe oraz środki i metody 
pracy szkoleniowej w zależności od sprawności fizycznej 
podopiecznych 

WF_U21 
Dyskusja 

10 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej 

WF_K01 Dyskusja 

11 
szanuje współpracowników, zawodników, podopiecznych oraz 
rywali, propagując zasady szlachetnej rywalizacji 

WF_K07 
Aktywność podczas zajęć 

12 
docenia pracę i postępy poczynione przez podwładnych oraz 
jest wyrozumiały wobec ich porażek 

WF_K08 
Aktywność podczas zajęć 

 

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 ze specjalnością instruktor sportu / profil praktyczny 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Dietetyka w sporcie 

Course / group of courses Dietetics in sport 

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 

Wykłady 30 2 3 Egzamin  

Ćwiczenia  30 1 3 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Monika Frys-Żurek 

Język wykładowy polski 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawy fizjologii człowieka 

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 

legitymuje się ugruntowaną wiedzą na temat zasad zdrowego 
odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia i zapobiegania 
przewlekłym chorobom niezakaźnym (dawniej cywilizacyjnym) 
rozumie potrzebę edukowania innych (uczniów, zawodników, 
podopiecznych) w tym zakresie; 

WF1_W07 

Kolokwium, 

Odpowiedź ustna 

 

2 
rozumie specyfikę działalności sportowej w sensie biologicznym, 
społecznym i psychologicznym, w tym specyfikę zachowań 
zdrowotnych sportowca; 

WF1_W16 Dyskusja  

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

WF_U07 
Odpowiedź ustna / 

prezentacja multimedialna 

4 
prawidłowo przygotowuje plan treningowy z uwzględnieniem 
odpowiedniego programu żywieniowego  

WF1_U20 odpowiedź ustna 



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

WF1_K01 obserwacja 

6 
szanuje współpracowników, zawodników, podopiecznych oraz 
rywali, propagując zasady szlachetnej rywalizacji; 

WF1_K07 obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykłady i ćwiczenia; prezentacje multimedialne. Prezentacje studentów na wybrany temat (dotyczący żywienia). 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena z kolokwium końcowego oraz z prezentacji wybranego tematu. 

 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną – semestr III, egzamin – semestr III. Zaliczenie teoretyczne ćwiczeń (kolokwium), prezentacji wybranego 
tematu oraz egzamin pisemny z treści wykładów. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Charakterystyka podstawowych składników żywieniowych. Żywienie sportowców w różnych okresach treningowych. 
Regulowanie masy ciała. Charakterystyka naturalnych suplementów żywieniowych w różnych dyscyplinach sportowych. 
Rozpoznania zagrożeń zdrowotnych związanych z pierwotnymi i wtórnymi wadami żywieniowymi sportowców. Aktywne 
współuczestniczenie w tworzeniu programów upowszechniających wiedzę o żywieniu w środowisku sportowym zależności 
od wieku. 

Umiejętności bycia partnerem fachowego personelu medycznego w zakresie monitorowania objawów wad żywieniowych i 
ich skutków wśród sportowców. 

Contents of the study programme (short version) 

Characteristics of basic nutritional ingredients. Nutrition for athletes at various training periods. Body weight regulation. 
Characteristics of natural nutritional supplements in various sports. Diagnosis of health hazards associated with primary and 
secondary nutritional defects of athletes. Active participation in the creation of programs disseminating knowledge about 
nutrition in a sports environment depending on age. 

Skills to be a partner of professional medical staff in monitoring the symptoms of nutritional defects and their effects among 
athletes. 

Treści programowe (pełny opis) 

Ćwiczenia i wykłady: 

1. Źródła informacji o problematyce żywieniowej. Informacja żywieniowa na opakowaniu – źródło wiedzy o produkcie 
żywnościowym. 

2. Podstawowe pojęcia związane z żywieniem człowieka – mierniki zdrowotne. 

3. Determinanty sposobu żywienia: styl życia, status ekonomiczny, rodzaj zamieszkania (dom rodzinny,stancja itd.), mass 
media, wiek, płeć, status rodzinny, czynnik psychologiczny (stres, samotność), pochodzenie (miasto, wieś),wykształcenie, 
oświata żywieniowa 

4. Czynniki warunkujące sposób żywienia człowieka w czasie życia: życie płodowe, niemowlęctwo, dzieciństwo, 
młodzieńczy, dorośli, osoby starsze 

5. Metody oceny stanu odżywienia. Metody jakościowe, metody ilościowe, zalety i wady. 

6. Czynniki wpływające na indywidualny stan odżywienia. Zewnętrzne wyznaczniki stanu odżywienia. 

7. Podstawowe składniki odżywcze – białka, węglowodany tłuszcze, woda, składniki mineralne i witaminy. Tabele wartości 
odżywczej. 

8. Warunki prawidłowego żywienia – piramidy żywieniowe (ze szczególnym uwzględnieniem piramidy żywieniowej dla 
sportowców) zalecenia żywieniowe. 

9. Błędy żywieniowe Polaków i występowanie zaburzeń odżywiania w populacji sportowców. 

10. Żywienie sportowców w różnych okresach treningowych. 

11.Regulowanie masy ciała. Charakterystyka naturalnych suplementów żywieniowych w różnych dyscyplinach sportowych. 

12. Choroby dietozależne – cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny, alergia pokarmowa, celiakia, choroby układu sercowo-
naczyniowego. Prewencja – prozdrowotne składniki żywności oraz substancje aktywne biologicznie. Zagrożenia 
wystąpieniem chorób dietozależnych – szkodliwe składniki żywności ze szczególnym omówieniem Kwasów Tłuszczowych 
Trans pochodzenia przemysłowego. 

13. Programy związane z promowaniem prawidłowych zachowań żywieniowych w sporcie. 

14. Programy żywieniowe dla dyscyplin wytrzymałościowych, siłowych i szybkościowych. 



15. Niedozwolone wspomaganie w diecie sportowca. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 

1. Bean A., Żywienie w sporcie. wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 2008. 

2. Celejowa I., Żywienie w sporcie. wyd. PZWL, Warszawa, 2008. 

3. Ciborowska H., Dietetyka. wyd. PZWL, Warszawa, 2010. 

4. Eksterowicz J., Zarys żywienia sportowców. Bydgoszcz, 2007. 

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

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

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

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

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

 

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 10 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 8 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (30 h) 1,0 

 

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 ze specjalnością instruktor sportu 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Dyscyplina kierunkowa - fitness 

Course / group of courses Directional discipline - fitness 

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 

ćwiczenia 75 6 5,6 zaliczenie z oceną, egzamin 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Beata Nowak 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

strój sportowy, koordynacja ruchowa 

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. 

ma zaawansowaną  wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę nauczania, różnych dyscyplin sportowych, zna 
przepisy, mających powszechne zastosowanie w oświacie 
dyscyplin sportu oraz podstawy treningu sportowego; 

WF1_W08 odpowiedź ustna 

2. 
zna podstawowe reguły, prawidłowości i zasady treningowe 
niezbędne do przygotowania zawodnika do zawodów 
sportowych w wybranej dyscyplinie sportowej; 

 

WF1_W15 
odpowiedź ustna 

3. 
rozumie specyfikę działalności sportowej w sensie biologicznym, 
społecznym i psychologicznym, w tym specyfikę zachowań 
zdrowotnych sportowca; 

 

WF1_W16 
odpowiedź ustna 

4. 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności fizycznej 
oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w zakresie 
podstawowych dyscyplin sportowych; 

 

WF1_U01 

obserwacja, wykonanie 
zadania 

5. 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

 

WF1_U05 

obserwacja, wykonanie 
zadania 

6. 
prawidłowo sędziuje podstawowe dyscypliny sportu na poziomie 
szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży; 

WF1_U06 
wykonanie zadania 

7. 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów oraz 
grupy osób w każdym wieku; 

 

WF1_U09 
wykonanie zadania 

8. 

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 

9. 
prawidłowo przygotowuje plan treningowy z zakresu wybranej 
dyscypliny sportowej i w oparciu o wiedzę płynącą z pedagogiki, 
psychologii i teorii sportu zrealizuje go w praktyce 

 

WF1_U20 
wykonanie zadania 

10. 
prawidłowo dobiera obciążenia treningowe oraz środki i metody 
pracy szkoleniowej w zależności od sprawności fizycznej 
podopiecznych 

 

WF1_U21 
wykonanie zadania 

11. 
umiejętnie organizuje  i zarządza imprezą sportową w oparciu o 
obowiązujące prawo w sportach indywidualnych i zespołowych, 
również na zaawansowanym poziomie sportowym 

 

WF1_U22 
wykonanie zadania 

12. 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

 

WF1_K01 
obserwacja 

13. 

okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów; 

 

WF1_K02 
obserwacja 



14. 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

 

WF1_K03 
obserwacja 

15. 
szanuje współpracowników, zawodników, podopiecznych oraz 
rywali, propagując zasady szlachetnej rywalizacji; 

 

WF1_K07 
obserwacja 

16. 
docenia pracę i postępy poczynione przez podwładnych oraz jest 
wyrozumiały wobec ich porażek; 

 

WF1_K08 
obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Zajęcia praktyczne na sali fitness – pokaz, instruktaż 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Obecność na zajęciach .Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia praktycznego - samodzielne przygotowanie układu 
choreograficznego, poprowadzenie różnych form zajęć fitness. 
Przygotowanie konspektu lekcji fitness. 

Warunki zaliczenia 

Oceny z zaliczeń cząstkowych w semestrze 5 i 6, egzamin teoretyczny w semestrze 6 w formie pytań otwartych (55%-65% 
dst, 66%-70% +dst, 71%-81% db, 82%-90% +db, 91%-100% bdb) 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

To acquaint students with the theory, methodology and organizational principles of conducting fitness classes. The student is 
comprehensively prepared to conduct fitness classes in centers conducting this type of classes (wellness, gyms, gyms). Has 
the appropriate knowledge and practical skills to allow the proper selection of exercises depending on the age and level of 
training of individual participants. Is able to plan individual recreational training in a professional manner. 

Treści programowe (pełny opis) 

Dance Aerobic  - wprowadzenie; Kroki podstawowe – nazewnictwo i technika ruchu; Struktura lekcji; Zasady muzyki. 
Komunikacja werbalna i niewerbalna; Doskonalenie techniki ruchu; Zasady budowy choreografii (symetryczna i 
asymetryczna); Przebieg procesu dydaktycznego. Kombinacje metodyczne, skrzyżowana fraza, metody złożone  

Step – Choreografia; Kroki podstawowe – nazewnictwo i technika ruchu; Struktura lekcji; Zasady muzyki. Komunikacja 
werbalna i niewerbalna; Budowa choreografii, złożona metodyka nauczania ruchu; Lekcje pokazowe, omówienie 
choreografii, rozwiązania metodyczne; Przygotowanie fragmentów lekcji – warsztat pracy instruktora.  

Body Shape  - Ćwiczenia wzmacniające – pozycje wyjściowe - technika ruchu; Struktura lekcji; Dobór i realizacja ruchu w 
muzyce; Zasady budowy lekcji i metody nauczania ruch; Dobór ćwiczeń w różnych rodzajach treningu; Ćwiczenia 
rozciągające, dobór i miejsce strukturze lekcji  

System treningu obwodowego - Technika ruchu; Struktura lekcji – treningi kombinowane; Dobór i realizacja ruchu w muzyce; 
Zasady budowy lekcji i metody nauczania ruchu; Dobór i połączenia ćwiczeń. Wykorzystanie przyborów. Organizacja 
treningu; Podstawy anatomii i fizjologii w lekcji wzmacniającej  

Shape – Ball -Technika ruchu; Wzmacnianie dynamiczne i statyczne; Dobór, połączenia ćwiczeń i przejścia.  

Pilates  - wprowadzenie; Technika ruchu; Struktura lekcji, dobór ćwiczeń; Podstawy anatomii i fizjologii; Metodyka nauczania 
ruchu 

Podstawy Aqua fitness – zajęcia za basenie 

Podstawy Nordic Walking – technika wykonywania ruchu, ćwiczenia w terenie 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Elżbieta Grodzka – Kubiak (Poznań, 2002) – Aerobik czy fitness. 

2. Dorota Olex  (AWF Katowice, 2001) – Fitness; metodyka i praktyka. 

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 (75 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (2 h) 

77 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 35 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 45 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 23 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (77 h) 2,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (110 h) 3,7 

 

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 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Instruktor sportu-piłka nożna. 

Course / group of courses Football instructor 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 Do wyboru 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia praktyczne 30 3 5  Zaliczenie  z oceną 

Ćwiczenia praktyczne 45 3 6 Zaliczenie z oceną ,egzamin 

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący Mgr Krzysztof Tomalski 

Język wykładowy Polski 

             

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Kandydat jest lub był zawodnikiem drużyny piłki nożnej. 

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 

ma zaawansowaną  wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę nauczania, różnych dyscyplin sportowych, zna przepisy, 
mających powszechne zastosowanie w oświacie dyscyplin sportu 
oraz podstawy treningu sportowego; 

WF1_W08 Egzamin, Kolokwium 

2 
zna podstawowe reguły, prawidłowości i zasady treningowe 
niezbędne do przygotowania zawodnika do zawodów sportowych w 
wybranej dyscyplinie sportowej; 

WF1_W15 Egzamin, kolokwium 



3 
rozumie specyfikę działalności sportowej w sensie biologicznym, 
społecznym i psychologicznym, w tym specyfikę zachowań 
zdrowotnych 

WF1_W16 Odpowiedź 

4 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności fizycznej 
oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w zakresie 
podstawowych dyscyplin sportowych; 

WF1_U01 
Wykonanie zadania  

Ocena wykonania 

5 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 
Wykonanie zadania 

obserwacja 

6 
prawidłowo sędziuje podstawowe dyscyplin sportu na poziomie 
szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży; 

WF1_U06 
Wykonanie zadania 

Ocena wykonania 

7 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów oraz 
grupy osób w każdym wieku; 

WF1_U09 
Wykonanie zadania 

Ocena wykonania 

8 

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 

Ocena wykonania 

9 
prawidłowo przygotowuje plan treningowy z zakresu wybranej 
dyscypliny sportowej i w oparciu o wiedzę płynącą z pedagogiki, 
psychologii i teorii sportu zrealizuje go w praktyce 

WF1_U20 
Wykonanie zadania 

0cena wykonania 

10 
prawidłowo dobiera obciążenia treningowe oraz środki i metody 
pracy szkoleniowej w zależności od sprawności fizycznej 
podopiecznych 

WF1_U21 
Wykonanie zadania 

obserwacja 

11 
umiejętnie organizuje  i zarządza imprezą sportową w oparciu o 
obowiązujące prawo w sportach indywidualnych i zespołowych, 
również na zaawansowanym poziomie sportowym 

WF1_U22 Wykonanie zadania 

12 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy zasięgnąć 
opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 Obserwacja z 

13 

okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów; 

WF1_K02 Obserwacja  

14 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

WF1_K03 Obserwacja  

15 
szanuje współpracowników, zawodników, podopiecznych oraz 
rywali, propagując zasady szlachetnej rywalizacji; 

WF1_K07 Obserwacja  

16 
docenia pracę i postępy poczynione przez podwładnych oraz jest 
wyrozumiały wobec ich porażek; 

WF1_K08 Obserwacja  

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

pokaz, instruktaż 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdziany umiejętności praktycznych, prowadzenie zajęć treningowych ,sprawdziany teoretyczne - znajomości przepisów 
piłki nożnej i futsalu, elementów techniki i taktyki oraz metodyki ich nauczania i doskonalenia. 

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Getting to know the discipline, perfecting techniques and tactics. Planning, preparing and conducting training classes. 
Preparing students for work in a sports club as an football instructor 

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura -Bednarski L., Koźmin A.(2006):Piłka nożna. AWF Kraków  

-Paluszek K.(2003):Nowoczesne nauczanie gry w piłkę nożną, Warszawa, PZPN 

 -Talaga J.(1997):Taktyka piłki nożnej. COS, Warszawa. 

 -Talaga J.(1999):Atlas ćwiczeń piłkarskich- technika. Warszawa. 

 -Bednarski L, Koźmin A.(1996): Atlas ćwiczeń techniczno-taktycznych. AWF, Kraków. 

 -Bednarski L.(2000):Piłka nożna - zajęcia treningowe w rocznym cyklu szkoleniowym. Extrema Kraków. 

 -Aftański T,Szwarc A .2013  Futsal  Piłka Nożna Halowa .AWFiS Gdańsk. 

-Talaga J-Piłka nożna. Sprawność fizyczna specjalna.Testy,Poznań,2008,Zysk i S-ka. 

 -Malicki R.-Piłkarskie ćwiczenia treningowe dla najmłodszych.2012,MWW Wrocław.. 

 

 

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 (75h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (1h) 

77 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 35 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 45 



Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 23 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (77 h) 2,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (110 h) 3,7 

 

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 ze specjalnością instruktor sportu 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Dyscyplina kierunkowa - fitness 

Course / group of courses Directional discipline - volleyball 

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 

ćwiczenia 75 6 5,6 zaliczenie z oceną, egzamin 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Jan Salamon 

Język wykładowy polski 

  

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

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

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. 

ma zaawansowaną  wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę nauczania, różnych dyscyplin sportowych, zna 
przepisy, mających powszechne zastosowanie w oświacie 
dyscyplin sportu oraz podstawy treningu sportowego; 

WF1_W08 odpowiedź ustna 

2. 
zna podstawowe reguły, prawidłowości i zasady treningowe 
niezbędne do przygotowania zawodnika do zawodów 
sportowych w wybranej dyscyplinie sportowej; 

 

WF1_W15 
odpowiedź ustna 

3. 
rozumie specyfikę działalności sportowej w sensie biologicznym, 
społecznym i psychologicznym, w tym specyfikę zachowań 
zdrowotnych sportowca; 

 

WF1_W16 
odpowiedź ustna 

4. 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności fizycznej 
oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w zakresie 
podstawowych dyscyplin sportowych; 

 

WF1_U01 

obserwacja, wykonanie 
zadania 



5. 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

 

WF1_U05 

obserwacja, wykonanie 
zadania 

6. 
prawidłowo sędziuje podstawowe dyscypliny sportu na poziomie 
szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży; 

WF1_U06 
wykonanie zadania 

7. 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizyczne dla indywidualnych podmiotów oraz 
grupy osób w każdym wieku; 

 

WF1_U09 
wykonanie zadania 

8. 

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 

9. 
prawidłowo przygotowuje plan treningowy z zakresu wybranej 
dyscypliny sportowej i w oparciu o wiedzę płynącą z pedagogiki, 
psychologii i teorii sportu zrealizuje go w praktyce 

 

WF1_U20 
wykonanie zadania 

10. 
prawidłowo dobiera obciążenia treningowe oraz środki i metody 
pracy szkoleniowej w zależności od sprawności fizycznej 
podopiecznych 

 

WF1_U21 
wykonanie zadania 

11. 
umiejętnie organizuje  i zarządza imprezą sportową w oparciu o 
obowiązujące prawo w sportach indywidualnych i zespołowych, 
również na zaawansowanym poziomie sportowym 

 

WF1_U22 
wykonanie zadania 

12. 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

 

WF1_K01 
obserwacja 

13. 

okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów; 

 

WF1_K02 
obserwacja 

14. 
współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 

 

WF1_K03 
obserwacja 

15. 
szanuje współpracowników, zawodników, podopiecznych oraz 
rywali, propagując zasady szlachetnej rywalizacji; 

 

WF1_K07 
obserwacja 

16. 
docenia pracę i postępy poczynione przez podwładnych oraz jest 
wyrozumiały wobec ich porażek; 

 

WF1_K08 
obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdzian teoretyczny i praktyczny po zakończonym semestrze. 

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych  studenci nabywają umiejętność prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w 
zakresie nauczania gry w piłkę siatkową. Przygotowanie studentów do pracy w klubie sportowym w charakterze instruktora 
piłki siatkowej 

Contents of the study programme (short version) 

Within the theoretical and practical classes students acquire the ability to conduct training of children and youth in the field of 
teaching volleyball. Preparing students to work in a sports club as a volleyball instructor. 

Treści programowe (pełny opis) 

TEORIA: Zarys historii piłki siatkowej w Polsce i na świecie, przepisy gry w piłkę siatkową, sędziowanie, protokołowanie. 

Gra, struktura zespołu – podział obowiązków, funkcje zawodnika i pozycje w grze, konstruowanie drużyny. Struktura i etapy 
szkolenia w piłce siatkowej na podstawie „Programu Szkolenia Siatkarza”, ogólne założenia metodyki nauczania i 
doskonalenia techniki i taktyki gry. 

Taktyka zespołowa i indywidualna – taktyka ataku i obrony, systemy ataku i obrony, taktyka indywidualna w przyjęciu 
zagrywki, rozegrania piłki, atakowania, bloku i obrony 

Technika – Zasady, metody, formy i środki nauczania i doskonalenia techniki: przemieszczania i przyjmowania postaw 
siatkarskich, przyjęcia z podaniem sposobem górnym i dolnym, wystawiania, zagrywki, atakowania w różnych formach, 
bloku pojedynczego i grupowego, obrony piłki w polu.  

Kontrola techniki i sprawności specjalnej – ocena techniki za pomocą sprawdzianów i arkusza obserwacyjnego. 
Korygowanie błędów, diagnozowanie poziomu sprawności fizycznej.  

Przygotowanie fizyczne, pedagogiczne i psychologiczne zawodnika -  metodyka kształtowania zdolności motorycznych w 
strukturze treningu, relacje z zawodnikami, specyfika treningu chłopców i dziewcząt. 

PRAKTYKA: 

Technika – systematyka ćwiczeń i metodyka nauczania postaw siatkarskich i sposobów przemieszczania, odbicia sposobem 
górnym, wystawiania, rozegrania piłki, przyjęcia zagrywki. Odbicia sposobem dolnym, przyjęcia zagrywki, wykonania 
zagrywki rotacyjnej, bezrotacyjnej, z wyskoku. Atak w różnych formach, blok pojedynczy i grupowy, gra w obronie. 

Taktyka zespołowa – taktyka gry w ataku i systemy gry w ataku. Przyjęcie zagrywki w poszczególnych etapach nauczania, 
sposoby asekuracji. Taktyka gry w obronie, systemy gry w obronie, wyprowadzanie kontrataku. 

Taktyka indywidualna – przykładowe ćwiczenia w poszczególnych elementach gry. 

 Gra – organizacja gry na poszczególnych etapach szkolenia. Mini-siatkówka, gra 6x6.  

Przygotowanie sprawnościowe – metodyka kształtowania zdolności koordynacyjnych w piłce siatkowej, ćwiczenia 
gimnastyczne i akrobatyczne, kształtowanie skoczności, siły, szybkości w szkoleniu młodego siatkarza. Gry i zabawy 
ruchowe w treningu. Przykładowe jednostki treningowe na poszczególnych etapach szkolenia. 

Rozgrzewka – rodzaje rozgrzewek, przykłady rozgrzewki przedmeczowej, ćwiczenia w części końcowej treningu 

Kontrola – praktyczne sprawdziany techniki wybranych elementów gry, zdolności motorycznych, sprawności specjalnej 

Obserwacje meczów i treningów – hospitowanie zajęć w KU AZS, hospitowanie zajęć prowadzonych przez trenerów w 
wybranym klubie pozauczelnianym, analiza wybranych meczów piłki siatkowej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Grządziel G., Ljach W.: Piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń. Warszawa 2000. COS. 

2.Grządziel G., Szade D.: Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy minisiatkówki. Katowice 2009. AWF. 



3.Program Szkolenia Siatkarza. Warszawa 2011. Biblioteka Polskiej Siatkówki APS. 

4.Przepisy gry w piłkę siatkową.(2011). Strona internetowa PZPS. 

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 (75 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (2 h) 

77 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 35 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 45 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 23 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (77 h) 2,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (110 h) 3,7 

 

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  Pływanie 

Course / group of courses Swimming 

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 

Ćwiczenia 30 3 5 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia 45 3 6 Zaliczenie z oceną, egzamin 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący mgr Ryszard Mróz 

Język wykładowy polski 

 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

 



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. 

dysponuje fachową wiedzę na temat roli turystyki i rekreacji w 
życiu człowieka, rozumie podstawowe pojęcia związane z 
turystyką i rekreacją, zna zasady podejmowania aktywności 
fizycznej, której celem jest zwiększanie wydolności organizmu i 
podnoszenie jakości życia; 

WF1_W09 
Odpowiedź ustna, 
kolokwium 

2. 
zna podstawowe reguły, prawidłowości i zasady treningowe 
niezbędne do przygotowania zawodnika do zawodów 
sportowych w wybranej dyscyplinie sportowej; 

WF1_W15 
Odpowiedź ustna, 
kolokwium 

3. 
rozumie specyfikę działalności sportowej w sensie biologicznym, 
społecznym i psychologicznym, w tym specyfikę zachowań 
zdrowotnych sportowca; 

WF1_W16 Odpowiedź ustna, 
kolokwium 

4 
legitymuje się ponadprzeciętnym poziomem sprawności 
fizycznej oraz posiada umiejętności techniczne i ruchowe w 
zakresie podstawowych dyscyplin sportowych; 

WF1_U01 
Sprawdzian umiejętności 
praktycznych 

5 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 wykonanie zadania 

6 
prawidłowo sędziuje podstawowe dyscyplin sportu na poziomie 
szkolnej rywalizacji dzieci i młodzieży; 

WF1_U06 
Sprawdzian umiejętności 
praktycznych 

7 
prawidłowo projektuje,  realizuje  i w razie potrzeby modyfikuje 
program aktywności fizycznej dla indywidualnych podmiotów 
oraz grupy osób w każdym wieku; 

WF1_U09 wykonanie zadania 

8 

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 

9 
prawidłowo przygotowuje plan treningowy z zakresu wybranej 
dyscypliny sportowej i w oparciu o wiedzę płynącą z pedagogiki, 
psychologii i teorii sportu zrealizuje go w praktyce 

WF1_U20 
wykonanie zadania 

10 
prawidłowo dobiera obciążenia treningowe oraz środki i metody 
pracy szkoleniowej w zależności od sprawności fizycznej 
podopiecznych 

WF1_U21 
wykonanie zadania 

11 
umiejętnie organizuje  i zarządza imprezą sportową w oparciu o 
obowiązujące prawo w sportach indywidualnych i zespołowych, 
również na zaawansowanym poziomie sportowym 

WF1_U22 
wykonanie zadania 

12 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 
 

WF1_K01 obserwacja 

13 

okazuje szacunek współpracownikom, zawodnikom, 
podopiecznym, uczniom; zwraca uwagę na zachowanie swoich 
podopiecznych, okazując wyrozumiałość dla ich słabości i 
problemów; 

WF1_K02 obserwacja 

14 

współpracuje w zespole, wykorzystując własne możliwości oraz 
możliwości każdego z członków grupy do osiągnięcia wspólnie 
postawionych celów; 
 

WF1_K03 obserwacja 

15 szanuje współpracowników, zawodników, podopiecznych oraz 
rywali, propagując zasady szlachetnej rywalizacji; 

WF1_K07 obserwacja 

16 
docenia pracę i postępy poczynione przez podwładnych oraz 
jest wyrozumiały wobec ich porażek; 
 

WF1_K08 obserwacja 

  



 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Mastering the knowledge and skills to conduct activities in the field of education and to improve swimming as well as to run a 
swimming training. 

Treści programowe (pełny opis) 

• Zajęcia teoretyczne. 

• Zajęcia praktyczne.  
 

Treść zajęć: 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. „Wskazówki metodyczne do nauczania pływania”(2002): Ewa Dybińska, Andrzej Wójcicki, AWF Kraków. 
2. Ryszard Karpiński, Cebul „Zabawy i rekreacja w wodzie” (2004): Andrzej Ostrowski, WSiP Warszawa. 
3.  „Przepisy Pływania FINA” (2010 -2016): PZP Warszawa. 
4. „Elementy teorii pływania” (2003): AWF Wrocław, 
5. „Pływanie” (2008): Ryszard Karpiński, Katowice, 
6. „Nowoczesny Trening pływacki” (2008): Maciej Rakowski, 
7. „Pływanie sportowe” (1999): Edmund Bartkowiak, 
8. Poradnik „Teoria pływania cz. I i II” (2009), Ryszard Mróz, PWSZ Tarnów. 

 

Dane jakościowe 

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

Sposób określenia liczby punktów ECTS: Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakładowi pracy studenta 
w wymiarze od 25 - 30 godz. przysługuje 1 pkt. ECTS.   



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

Obciążenie studenta  
[w godz.] w sem.5 i 6 

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

77 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 35 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 45 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 23 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (77 h) 2,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (110 h) 3,7 

 

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  Fizjologia sportu 

Course / group of courses Sport physiology 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 5,6 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 30 2 5,6 egzamin 

Ćwiczenia 45 3 5,6 Zaliczenie z oceną  

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący Dr hab. Marcin Maciejczyk, prof. PWSZ 

Język wykładowy  

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza z kursu anatomii, biochemii i fizjologii 

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 

dysponuje podstawową wiedzą na temat budowy i 
funkcjonowania organizmu człowieka w kolejnych etapach 
ontogenezy, rozumie procesy zachodzące w ciele zdrowego 
człowieka, zna w stopniu podstawowym fizjologię wysiłku 
fizycznego; 

WF1_W05 Kolokwium, egzamin 



2 
umiejętnie posługuje się podstawowym sprzętem służącym 
ocenie budowy i postawy ciała oraz sprawności motorycznej. 
Potrafi zastosować właściwą metodę badawczą; 

WF1_U02 Raport z ćwiczeń 

3 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 Raport z ćwiczeń 

4 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 Raport z ćwiczeń 

5 

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 raport 

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

WF1_K01 obserwacja 

7 szanuje współpracowników, zawodników, podopiecznych oraz 
rywali, propagując zasady szlachetnej rywalizacji; 

WF1_K07 obserwacja 

8 
rozumie specyfikę działalności sportowej w sensie biologicznym, 
społecznym i psychologicznym, w tym specyfikę zachowań 
zdrowotnych 

WF1_W16 Kolokwium, egzamin 

9 
prawidłowo przygotowuje plan treningowy z zakresu wybranej 
dyscypliny sportowej i w oparciu o wiedzę płynącą z pedagogiki, 
psychologii i teorii sportu zrealizuje go w praktyce 

WF1_U20 raport 

10 
prawidłowo dobiera obciążenia treningowe oraz środki i metody 
pracy szkoleniowej w zależności od sprawności fizycznej 
podopiecznych 

WF1_U21 Raport z ćwiczeń 

11 docenia pracę i postępy poczynione przez podwładnych oraz 
jest wyrozumiały wobec ich porażek 

WF1_K09 obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne w grupach laboratoryjnych w pracowni fizjologicznej z 
wykorzystaniem dostępnego sprzętu 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kolokwia i egzamin w formie testowej – minimum 60% pozytywnych odpowiedzi. 

Warunki zaliczenia 

Obecność na wykładach i ćwiczeniach. Przygotowanie kompletu sprawozdań z ćwiczeń. Zdane kolokwia (min. 60% 
pozytywnych odpowiedzi). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych. 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Energy of physical efforts as the basis for classification of efforts. Physical capacity. General rules for testing fitness level. 
Use of physiological research in the training of the athlete. Physiological basics of sports training. The impact of training on 
the body. Physiological responses during different types of exercise. 

Treści programowe (pełny opis) 

Repetytorium wiedzy z zakresu fizjologii człowieka. Budowa mięśni szkieletowych i mechanizm skurczu mięśniowego. 
Sposób przekazywanie pobudzenia z układu nerwowego na mięsień. Energetyka pracy mięśniowej. Podział włókien 
mięśniowych na wolno kurczące się i szybko kurczące się. Wielkości charakteryzujące funkcję układu krążenia - ich poziom 
w spoczynku i podczas pracy. Regulacja czynności serca i światła naczyń krwionośnych w warunkach wzmożonej pracy 
mięśniowej. Wentylacja minutowa płuc w warunkach wysiłku fizycznego. Wysiłkowa regulacja oddychania. Pojęcie hipoksji. 
Mechanizmy zaopatrzenia tlenowego. Znaczenie hipoksji hipobarycznej w sporcie wyczynowym. Wydolność fizyczna. 
Ogólne zasady testowania poziomu wydolności. Przebieg zmian wskaźników fizjologicznych w czasie różnych wysiłków 
fizycznych. Maksymalny minutowy pobór tlenu – jako miara poziomu wydolności aerobowej. Koncepcja progów 
metabolicznych i znaczenie tych oznaczeń w sterowaniu treningiem. Maksymalna moc anaerobowa (MAP) i inne wielkości 
wykorzystane w ocenie wydolności beztlenowej. Metody wyznaczania MAP. Funkcjonalne i morfologiczne zmiany 
adaptacyjne poszczególnych narządów i układów pod wpływem treningu fizycznego. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. 
Ocena wpływu treningu na organizm. Dymorfizm w poziomie wydolności. Rozwojowe zmiany wydolności fizycznej 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

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



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

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 (30h.) + ćwiczenia (45 h) + udział w 
egzaminie (2h)+konsultacje (…h) 

77 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 28 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (77h) 2,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (45 h) 1,5 

 

 

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  Monitorowanie i kontrola treningu 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 1 5 Zaliczenie 

Ćwiczenia 30 2 5 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Marcin Krawczyk 

Język wykładowy polski 

     

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawy anatomii, antropologii, biochemii, fizjologii, psychologii ogólnej i rozwojowej 

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 

ma zaawansowaną  wiedzę obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę nauczania, różnych dyscyplin sportowych, zna 
przepisy, mających powszechne zastosowanie w oświacie 
dyscyplin sportu oraz podstawy treningu sportowego; 

WF1_W08 kolokwium 

2 
zna podstawowe reguły, prawidłowości i zasady treningowe 
niezbędne do przygotowania zawodnika do zawodów 
sportowych w wybranej dyscyplinie sportowej; 

WF1_W15 kolokwium 

3 
rozumie specyfikę działalności sportowej w sensie biologicznym, 
społecznym i psychologicznym, w tym specyfikę zachowań 
zdrowotnych sportowca; 

WF1_W16 dyskusja 

4 
umiejętnie posługuje się podstawowym sprzętem służącym 
ocenie budowy i postawy ciała oraz sprawności motorycznej. 
Potrafi zastosować właściwą metodę badawczą; 

WF1_U02 dyskusja 

5 
właściwie interpretuje dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała lub sprawności fizycznej lub efektów treningu 
sportowego; 

WF1_U04 kolokwium 

6 
prawidłowo identyfikuje potencjał motoryczny, komunikuje się z 
osobami w każdym wieku w celu nauczania, doskonalenia i 
korygowania błędów podstawowych sekwencji ruchowych; 

WF1_U05 kolokwium 

7 
skutecznie prezentuje ustnie wyniki swoich działań, obserwacji, 
badań i przemyśleń; 

WF1_U07 Prezentacja i dyskusja 

8 

prawidłowo przygotowuje plan treningowy z zakresu wybranej 
dyscypliny sportowej i w oparciu o wiedzę płynącą z pedagogiki, 
psychologii i teorii sportu zrealizuje go w praktyce 
 

WF1_U20 kolokwium 

9 
prawidłowo dobiera obciążenia treningowe oraz środki i metody 
pracy szkoleniowej w zależności od sprawności fizycznej 
podopiecznych 

WF1_U21 kolokwium 

10 
właściwie ocenia swoją wiedzę i kompetencje; wie, kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej; 

WF1_K01 dyskusja 

11 
szanuje współpracowników, zawodników, podopiecznych oraz 
rywali, propagując zasady szlachetnej rywalizacji; 

WF1_K07 dyskusja 

12 
docenia pracę i postępy poczynione przez podwładnych oraz 
jest wyrozumiały wobec ich porażek; 

WF1_K08 dyskusja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena efektów kształcenia na podstawie: - frekwencji zgodnej z Regulaminem studiów w PWSZ;  

- zaliczenia kolokwium z pytaniami otwartymi, na ocenę:  

90% – 100 % – max liczby punktów – bardzo dobry  

89% – 85% – max liczby punktów – plus dobry  

84% – 71% – max liczby punktów – dobry  

70% – 66% – max liczby punktów – plus dostateczny  

50% – 65% – max liczby punktów – dostateczny  

Warunki zaliczenia 

Przeprowadzenie dwóch kolokwiów zaliczeniowych po opanowaniu partii materiału. Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie na 
ocenę pozytywną obu sprawdzianów. Zaliczenie z oceną po semestrze 4 na podstawie kolokwium sprawdzającego oraz 
ocenionych na ocenę pozytywną prac kontrolnych 



Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

It prepares the student for control and observation of the training process. Planning and control of training loads. Introduction 
to methods of biochemical and physiological monitoring of training and physical fitness tests support the process of training. 

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Talaga J. (2004) Sprawność Fizyczna Ogólna – Testy, Zysk i S-ka Wydawnictwo  

2. Zatoń M., Jastrzębska A. (2010). Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

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 (1 h) + udział w egzaminie (… h) 

46 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 17 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 17 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (75 h) 2,5 

 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

Acquainted with the basic concepts of posture and mechanisms of its stabilization in static and dynamic situations, analysis 
of posture quality and quality of movements performed. Presentation of the definition and clinical picture of musculoskeletal 
injuries most frequently occurring in sport. Presentation of selected methods that aim to diagnose dysfunctions and 
techniques to eliminate these dysfunctions. Acquaintance with the koncept of postural and kinetic control. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

Definicja postawy ciała, cechy charakterystyczne postawy prawidłowej, mechanizm stabilizacji biernej i czynnej postawy 
ciała. Podział mięśni na stabilizatory lokalne oraz globalne jedno-  
i wielostawowe. Funkcje poszczególnych grup mięśniowych, rodzaje skurczów mięśniowych, pojęcie hamowania 
reciproknego i kokontrakcji. Pojęcie hypermobilności i ograniczenia zakresu ruchu. Teoria taśma anatomicznych („anatomy 
trains”), przebieg i funkcja taśmy powierzchownej przedniej i tylnej oraz taśmy spiralnej. Definicje i objawy wybranych 
rodzajów urazów narządy ruchu: skręcenia, podwichnięcia, zwichnięcia, niestabilności, stłuczenia, złamania 
zmęczeniowego. Przykłady najczęściej występujących, charakterystycznych dla danej dyscypliny sportu, dysfunkcji 
mechanicznych stawu skokowego, kolanowego, biodrowego, łokciowego, barkowego  
i nadgarstkowego. Najczęstsze przyczyny dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, pojęcie dyskopatii. Algorytm 
bólu kręgosłupa o tle zapalnym i mechanicznym. Wybrane metody stosowane w prewencji i terapii urazów sportowych: 
Kinetic Control, taping medyczny, metoda Feldenkraisa, energizacja mięśni, rolfing, technika Aleksandra, terapia punktów 
spustowych, metoda Mulligana, ćwiczenia sensomotoryczne na powierzchniach niestabilnych. 

Ćwiczenia: 

(Prowadzone w formie praktycznych zajęć laboratoryjnych) Nauka analizy postawy ciała w pozycji stojącej, w siadzie na 
podwyższeniu i w ruchu, w czasie wykonywania codziennych czynności: chodzenie, dźwiganie, wstawanie, sięganie itp. 
(„body reading”). Obserwacja zależności pomiędzy antagonistycznymi i agonistycznymi grupami mięśniowymi, analiza 
„tamingu”, czyli kolejności włączania się poszczególnych mięśni do pracy. Nauka rozpoznawania cech niestabilności i 
restrykcji. Zapoznanie z wybranymi testami funkcjonalnymi służącymi  ocenie jakości ruchu i postawy (np. test 
sekwencjonowania, orientacyjna ocena ruchomości kręgosłupa, zmodyfikowany test Thomasa itd.) oraz elementarnymi 
testami klinicznymi pomocnymi w diagnozowaniu urazów narządu ruchu (testy oceniające stabilność więzadeł stawu 
kolanowego, testy łąkotkowe, wykrywanie zablokowania stawów krzyżowo-biodrowych, testy stawu biodrowego, 
diagnozowanie zespołu cieśni nadgarstka, łokcia tenisisty, dysfunkcji stawu barkowo-obojczykowego i stożka rotatorów). 
Pokaz i ćwiczenia praktyczne elementów tapingu medycznego, metody Kinetic Control, metody Feldenkraisa i innych metod 
omawianych na wykładach.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Buckup K. (1995), Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, PZWL, W-a 
2. Jorritsma W. (2004), Anatomia na żywym człowieku, Urban&Partner, Wrocław 
3. Chaitow L. (2011), Techniki energii mięśniowej, Urban&Partner, Wrocław 
4. Meyers T. (2010), Taśmy anatomiczne, DB Publishing, W-a 
5. McRae R. (2004), Kliniczne badanie ortopedyczne, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 
6. Hadała M. (2012), Stabilizacja centrum jako priorytet w rehabilitacji sportowca, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 

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

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.) + ćwiczenia laboratoryjne 
(30 h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) 

61 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 10 

Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia 10 

Indywidualna praca własna studenta 9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego  
(61 h) 

2,0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (45 h) 1,5 

 

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 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne ze specjalnością instruktor sportu/profil praktyczny 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Podstawy odnowy biologicznej 

Course / group of courses Rudiments of Biological Regeneration 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykłady 30 2 4 Zaliczenie z oceną 

Ćwiczenia 30 2 4 Zaliczenie 

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący Dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. Uczelni 

Język wykładowy Polski  

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z anatomii człowieka, fizjologii wysiłku i patofizjologii narządu ruchu. 
 

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 

Wiedza: Student ma wiedze na temat procesów zmęczenia, 
przemęczenia, przetrenowania i wypoczynku oraz ich wpływ na 
zdrowie i wydolność człowieka. Student ma wiedzę na temat 
przyczyn i mechanizmów powstawania przeciążeń fizycznych 
ustroju, ostrych stanów pourazowych oraz ich profilaktyki i 
postępowania. Student ma wiedze na temat działania na 
organizm stosowanych w odnowie biologicznej, a także na temat 
działania dozwolonych i niedozwolonych metod i środków 
wspomagających. 

WF1_W13 
WF1_W14 

Ocena studenta na 
podstawie aktywności 

podczas zajęć oraz testu 
końcowego - egzamin. 

2. 

Umiejętności: Student umie rozpoznać objawy zmęczenia, 
przemęczenia, przetrenowania organizmu i nieprawidłowego 
stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej pomocy. Student 
wie jak posługiwać się podstawowymi środkami i metodami 
odnowy biologicznej, zna przeciwskazania do ich stosowania i 
umie zaprojektować program odnowy biologicznej dla 
sportowca. 

WF1_U07 
WF1_U02 
WF1_U11 
WF1_U17 
WF1_U18 

 

Ocena na podstawie 
opracowanego programu 
odnowy biologicznej dla 
danej osoby/sportowca 

3 

Kompetencje społeczne: właściwie ocenia swoją wiedzę i 
kompetencje; wie, kiedy zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby 
bardziej doświadczonej; okazuje szacunek współpracownikom 
oraz swoim podopiecznym; umie współpracować w zespole oraz 
jest świadomy zasad i norm etycznych obowiązujących 
nauczyciela, trenera 

WF1_K01 
WF1_K06 

Ocena wiadomości studenta 
na temat wymienionych 

kompetencji 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykłady, pokazy multimedialne, ćwiczenia praktyczne, test końcowy – zaliczeniowy. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena aktywności podczas zajęć oraz jakości opracowanego programu aktywności fizycznej dla wybranej osoby, a także na 
podstawie wyniku testu egzaminacyjnego: Na ocenę 3: 51% prawidłowych odpowiedzi studenta na pytań w teście 
końcowym, Na ocenę 4: 65% prawidłowych odpowiedzi studenta na pytań w teście końcowym, Na ocenę 5: ponad 80% 
prawidłowych odpowiedzi studenta na pytań w teście końcowym 

Warunki zaliczenia 

Wymagana obecność na zajęciach, przygotowanie programu odnowy biologicznej dla wybranej osoby/zawodnika, test 
końcowy. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi podstawami przeciążenia i przetrenowania zawodnika ich wpływ na zdrowie i 
wydolność sportowca. Zapoznanie studentów z procesami restytucji powysiłkowej. Zapoznanie studentów ze stosowaniem 
metod i środków stosowanych w odnowie biologicznej zawodnika. 

Contents of the study programme (short version) 

To familiarize students with the theoretical foundations of overload and overtraining a player and their impact on the athlete's 
health and performance. To familiarize students with the processes of post-exercise restitution. To familiarize students with 
the use of methods and means used in the athlete's wellness. 

Treści programowe (pełny opis) 

Odnowa biologiczna mity i fakty, podłoże teoretyczne. Homeostaza a wydolność fizyczna. Wysiłek fizyczny i inne czynniki 
zaburzające homeostazę organizmu. Homeostaza a wspomaganie. Możliwości wysiłkowe człowieka z medycznego punktu 
widzenia. Czynniki wewnętrzne warunkujące możliwości wysiłkowe człowieka. Plastyczność i adaptacja. Pojęcie zdrowia i 
choroby w aspekcie zdolności wysiłkowych. Wpływ procesów starzenia na zdolność do wysiłku fizycznego. Możliwości 
wysiłkowe człowieka w kontekście zmian patofizjologicznych. Czynniki zewnętrzne (środowiskowe) wpływające na 
możliwości wysiłkowe człowieka. Wysiłek w ekstremalnych warunkach termicznych otoczenia ich wpływ na organizm. 
Zmęczenie definicja, przyczyny, rodzaje zmęczenia i objawy. Przemęczenie i przetrenowanie przyczyny, typy 
przetrenowania, objawy, wpływ na organizm. Zmiany w układzie hormonalnym i odpornościowym towarzyszące zmęczeniu i 
przetrenowaniu. Restytucja powysiłkowa - właściwości i przebieg procesów wypoczynkowych. Odnowa biologiczna teoria, 
środki i metody odnowy biologicznej. Zasady stosowania środków odnowy biologicznej z uwzględnieniem wskazań i 
przeciwwskazań do ich stosowania. Najczęściej spotykane uszkodzenia narządów ruchu obserwowane w sporcie i rekreacji, 
profilaktyka uszkodzeń, doleczanie po obrażeniach narządu ruchu w sporcie. Ogólne zasady stosowania odnowy 
biologicznej w celu optymalizacji procesów wypoczynkowych. Ogólne zasady programowania procesów odnowy 
biologicznej. Zasady i nauka programowania procesów odnowy biologicznej w różnych dyscyplinach sportowych z 
uwzględnieniem okresów treningowych.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 
1. Gieremek K., Dec L. Zmęczenie i regeneracja sił, odnowa biologiczna, Has-Med.s.c., Katowice, 2000.  
2. Kasperczyk T., Fenczyn J.  Podręcznik odnowy psychosomatycznej, PZWL Warszawa, 1996.  
3. Brzozowski K., Herzig M. Odnowa biologiczna i psychiczna menadżerów sportu, Polska Korporacja Menadżerów Sportu 
Warszawa, 2001. 
Literatura dodatkowa: 
1. Williams M. H. Granice wspomagania. Kraków, 1999, Medicina Sportiva. 
2. Jegier A. (red.) — Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka., Łódź, 2007, Polskie 
Towarzystwo Medycyny Sportowej. Łódź 2007. 
3. Jethon Z — Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej w sporcie, Warszawa, 1982, Instytut Sportu 
4. Lisewska I. — Odnowa biologiczna sportowców., Warszawa, 1971, PKOL. 

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 (30h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 61 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20  

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 20  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 19 



Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (36 h) 1,2 

 
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 Instytut  ochrony zdrowia 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Psychologia sportu 

Course / group of courses Sport psychology 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 3 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 6 Zaliczenie z oceną 

Wyklad 30 2 6 egzamin 

Koordynator Dr Beata  Nowak 

Prowadzący Dr hab. Janusz  Zdebski 

Język wykładowy Polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Zaliczenie kursu psychologii na roku pierwszym 

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 
Zna  podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu psychologii 
sportu, prawidlowości rozwoju psychicznego zawodników i oraz 
praw rządzących  relacjami  interpersonalnymi 

WF1_W04 – 
P6U_W 

1.1.5 

Odpowiedzi na zajęciach 
kolokwium 

2 Rozumie specyfikę psychologiczną aktywności sportowej 

WF1__W16 –
P6U_W 

1.1.1,  1.1.3 

Udział w dyskusji, 
odpowiedzi na zajęciach 

3 
  Dokonuje obserwacji zachowań uczniów, kształtuje ich postawy 
wobec sportu, dokonuje ich ustnej prezentacji 

WF1_U07  

 

Wykonuje  pracę kontrolną 
oraz dokonuje jej analizy 

4 
 Przygotowując konspekt treningu lub lekcji uwzględnia 
posiadaną wiedzę psychologiczną 

WF_U10   

 

Wykonuje pracę kontrolną, 
odpowiedzi na zajęciach 

5 
podejmuje i przekazuje podopiecznym oraz współpracownikom 
ideę uczenia się przez całe życie; 

WF1_U16 dyskusja 



6 
prawidłowo przygotowuje plan treningowy z zakresu wybranej 
dyscypliny sportowej i w oparciu o wiedzę płynącą z pedagogiki, 
psychologii i teorii sportu zrealizuje go w praktyce 

WF1_U20 Wykonuje pracę kontrolną 

7 
Obiektywnie ocenia swoje kompetencje, zasiega  porady 
specjalistów w razie potrzeby 

WF1_K01   Odpowiedzi na zajęciach 

8 
Potrafi rozwiązać problemy związane z prowadzeniem lekcji 
wychowania fizycznego i treningu, umiejetnie kieruje pracą 
grupy sportowej, jest empatyczny  i wyrozumiały 

WF1_K07  

. 

Panel dyskusyjny analiza 
wybranych sytuacji 

9 
docenia pracę i postępy poczynione przez podwładnych oraz 
jest wyrozumiały wobec ich porażek; 

WF1_K08  

 

Panel dyskusyjny analiza 
wybranych sytuacji 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające  (wykład problemowy), metody poszukujące , metody dyskusji (panel, referaty wygłaszane przez 
studentów) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Studenci odpowiadają ustnie na zajęciach , przygotowują pracę pisemną oraz zdają kolokwium zaliczeniowe. 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest : obecność na zajęciach,pozytywna ocena z przygotowanego opracowania oraz z kolokwium 
zaliczeniowego. Kryterai ; 90-100 % punktów  bdb, 89-85% db plus, 84-71% db, 70-66% plus dst,50-65% dst 

Treści programowe (skrócony opis) 

Kurs obejmuje podstawowe problemy związane z aktywnością fizyczną na lecjach wychowania fizycznego oraz uprawianiem 
sportu przez dzieci i młodzież. 

Contents of the study programme (short version) 

W ćwiczeniach zostaną wykorzystane  elementy zajęć warsztatowych oraz panele dyskusyjne natomiast na wykladach 
zostaną wykorzystane multimedia w celu 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady 

Przedmiot  i zadania  psychologii aktywności fizycznej 

Psychologiczna  charakterystyka aktywności sportowej 

Wybrane metody  badań psychologicznych i mozliwość ich zastosowania w praktyce nauczyciela wychowania fizycznego i 
trenera  (obserwacja, wywiad, eksperyment) 

Procesy poznawcze w aktywności sportowej. Wrażenia, spostrzeżenia, uwaga 

Procesy zapamiętywania ruchu 

Aktywność fizyczna jako źródło zaspokajania potrzeb  dzieci i młodzieży 

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności sportowej 

Optymalna sylwetka osobowościowa  nauczyciela wychowania fizycznego i trenera 

Zdolności i uzdolnienia w aktywności sportowej 

Psychospołeczne aspekty sportu dzieci i młodzieży 

Grupa sportowa. Jako grupa  spoleczna 

Decyzje grupowe w sporcie 

Przywództwo w grupie sportowej 

Ćwiczenia 

Uczenie siię czynności ruchowych. Stosowanie wzmocnień. Stereotyp dynamiczny 

Psychologiczne problemy uczestnictwa w sporcie dzieci i młodzieży. 

Agresja  a sport. Przyczyny. Kontekst spoleczny oraz indywidialny 

Wspomaganie mentalne w sporcie 

Oddziaływanie wychowawcze w sporcie. Sport a  problemy okresu dojrzewania. 

Wychowawcza funkcja oceny w  edukacji szkolnej 

Rola aktywności ruchowej w życiu człowieka poprzez wszystkie okresy rozwojowe. 

Temperament czlowieka  i jego związki z uprawianiem sportu 

Aktywność sportowa jako źródło stresu dzieci i młodieży. 

Przyczyny korzystania z dopingu farmakologicznego w sporcie 

Komunikacja  trenera i zawodnika 



Aktywność ruchowa jako element zdrowego stylu życia 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Jarvis m.  Psychologia  sportu  gdańskie wydawnictwo psychologiczne gdańsk 2003 

Krawczyński m.,. (red)  psychologia sportu  dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Pomorska Federacja Sportu. Gdańsk 
2010 

Blecharz j. Siekańska m. Mój sport , moja radość. 10 zasad treningu dla dzieci uprawiających  sport. Gwp. Gdańsk 2009 

Gracz j. ,Sankowski t. Psychologia  aktywności  sportowej. AWF Poznań 2007 

Blecharz j.,Siekańska m. (red.) Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. Awf 
kraków 2009 

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.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1 h) + udział w egzaminie (… h) 

61 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 15 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 19 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 

Liczba punktów ECTS 

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

Zajęcia o charakterze praktycznym (30 h) 1,0 

 


