
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  Metodologia badań naukowych 

Course / group of courses Research methodology 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 SUM Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia 15 1 2 zaliczenie z oceną 

wykłady 15 1 2 zaliczenie 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr hab. Zbigniew Szyguła 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 

w pogłębionym stopniu zna pojęcia z zakresu kultury fizycznej, 
posiada wiedzę na temat miejsca kultury fizycznej w historii i w 
systemie nauk oraz jej związków z naukami pokrewnymi, zna 
społeczno-kulturową wartość kultury fizycznej i złożone 
zależności między nimi 

WF2_W01 
odpowiedź ustna 

kolokwium 

2 

zna programy komputerowe i testy statystyczne oraz metody 
obliczeniowe stosowane celem wymiernego wyrażania 
obserwacji poczynionych w praktyce sportowej, wychowawczej i 
korekcyjnej 

 

WF2_W09 

odpowiedź ustna 

kolokwium 

3 

zna programy komputerowe i testy statystyczne oraz metody 
obliczeniowe stosowane celem wymiernego wyrażania 
obserwacji poczynionych w praktyce sportowej, wychowawczej i 
korekcyjnej 

 

WF2_U03 wykonanie zadania 

4 
potrafi właściwie dobierać źródła informacji, dokonywać  
korzystać z nowoczesnych technik informacyjnych w celu 
pozyskiwania, gromadzenie i analizowania danych 

 

WF2_U05 

wykonanie zadania 

5 
potrafi interpretować dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała, sprawności fizycznej lub efektami treningu 
sportowego 

 

WF2_U06 

wykonanie zadania 

6 

potrafi uczestniczyć w debacie, zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań, obserwacji, badań i przemyśleń w sposób 
precyzyjny i merytoryczny, wykorzystując przy tym wiedzę 
innych autorów oraz praw i teorii z zakresu kultury fizycznej, 
komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami 
odbiorców 

 

WF2_U12 

wykonanie zadania 

7 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i dokonań, umie 
korzystać z dorobku innych i wie kiedy zasięgnąć opinii 
specjalisty 

 

WF2_K01 
obserwacja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Prezentacja ustna, referat, praca z artykułami naukowymi 

Warunki zaliczenia 

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

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Podstawowe pojęcia z zakresu nauki. Zasada falsyfikowalności. Pojęcie paradygmatu. Nauka oparta na dowodach. 

Zapoznanie studenta z zasadami prawidłowego 

przygotowania badań, właściwego doboru narzędzi badawczych, opracowania statystycznego i interpretacji wyników badań 

oraz wnioskowania. Zapoznanie z różnymi typami pracy naukowej (badawcza poglądowa, opis przypadku). Analiza tekstów 

źródłowych, kryteria doboru źródeł. Zagadnienie etyki w pracy naukowej (oryginalność dzieła naukowego, plagiat, 

autoplagiat). 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

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

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 (…15h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (15 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (… h) 
32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (8 h) 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Antropologia w kulturze fizycznej  

Course / group of courses Anthropology of Physical Culture 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe  

Rok studiów 2 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Cwiczenia 30 2 1 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak  

Prowadzący prof. dr hab. Ryszard Żarów 

Język wykładowy polski 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Ogólna znajomość budowy i funkcji organizmu ludzkiego 

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. 

w pogłębionym stopniu zna pojęcia z zakresu kultury fizycznej, 
posiada wiedzę na temat miejsca kultury fizycznej w historii i w 
systemie nauk oraz jej związków z naukami pokrewnymi, zna 
społeczno-kulturową wartość kultury fizycznej i złożone 
zależności między nimi 

WF2_W01 
Kolokwium, odpowiedź 

ustna  

2. 

posiada umiejętność identyfikowania potencjału motorycznego, 
formułowania i rozwiązywania problemu typowego dla 
działalności zawodowej, komunikowania się z osobami w 
każdym wieku w celu nauczania sekwencji ruchowych, ich 
doskonalenia i poprawiania błędów, formułując i testując w ten 
sposób hipotezy związane z prostymi problemami 
wdrożeniowymi w zakresie ruchu 

WF2_U10 wykonanie zadania  

3. 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i dokonań, umie 
korzystać z dorobku innych i wie kiedy zasięgnąć opinii 
specjalisty 

WF2_K01 obserwacja 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

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

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ćwiczenie praktyczne, kolokwia pisemne, odpowiedz ustna, aktywność na zajęciach.  

Warunki zaliczenia 

Liczba punktów przeliczana na ocenę: 51% - dst, 60% - plus dst, 70% - db, 80% - plus db, 90% - bdb. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Antropologia a kultura fizyczna, ocena wieku rozwojowego, trend sekularny, typy somatyczne, prognozowanie dorosłej 
wysokości ciała, skład ciała, dymorfizm płciowy. 



Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Kaczmarek M., Wolański N. — Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci. Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa, 2018, Łaska-Mierzejewska T. — Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym, Biblioteka Trenera COS 
Warszawa 1999 Charzewski J., Lewandowska J., Łaska-Mierzejewska T., Piechaczek H., Charzewska J., Skibińska A. — 
Antropologia, AWF Warszawa 1999 Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. Podręczniki i Skrypty nr 2, pod red. S. Gołąba i M. 
Chrzanowskiej, AWF Kraków 2014, Żarów R. — Prognozowanie dorosłej wysokości ciała chłopców. Model własny i analiza 
porównawcza innych metod., Studia i Monografie nr 17, AWF Kraków 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 (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (30 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (… h) 

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 8 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 6 

Inne - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (22 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 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia / Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Biochemia wysiłku fizycznego 

Course / group of courses Biochemistry of physical exertion 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 



Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykłady 15 3 1 Egzamin 

Ćwiczenia 30 1 1 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr hab. Dariusz Latowski, mgr Monika Olchawa-Pajor 

Język wykładowy Polski 

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Zaliczenie kursu Biochemia 

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 rozbudowaną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania 
organizmu człowieka w kolejnych etapach ontogenezy, rozumie 
procesy zachodzące w ciele zdrowego człowieka, zna w stopniu 
pogłębionym fizjologię wysiłku fizycznego, dysponuje 
poszerzoną wiedzą na temat nieprawidłowości postawy ciała, 
wad postawy ciała i zaburzeń przebiegu ruchu 

WF2_W04 
Egzamin, kolokwium 

2 

posiada umiejętność identyfikowania potencjału motorycznego, 
formułowania i rozwiązywania problemu typowego dla 
działalności zawodowej, komunikowania się z osobami w 
każdym wieku w celu nauczania sekwencji ruchowych, ich 
doskonalenia i poprawiania błędów, formułując i testując w ten 
sposób hipotezy związane z prostymi problemami 
wdrożeniowymi w zakresie ruchu 

WF2_U10 
Wykonanie zadania  

 

3 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i dokonań, umie 
korzystać z dorobku innych i wie kiedy zasięgnąć opinii 
specjalisty 

WF2_K01 obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji (PP) i demonstracją przykładów; 

Ćwiczenia audytoryjne: konwersatorium, materiał audiowizualny,  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wykład: egzamin końcowy  

Ćwiczenia audytoryjne : wykonanie zadania, udział w dyskusji, obserwacja, obecność na zajęciach 

Warunki zaliczenia 

Wykład: egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru na zaliczenie minimum 60 % poprawnych odpowiedzi; W przypadku 
uzyskania 40-60% punktów dodatkowo egzamin ustny; 

Ćwiczenia: aktywny udział w minimum 75% zajęć, uzyskanie średniej (z wszystkich zebranych ocen) minimum 2,75 lub 
zaliczenie sprawdzianu z całości w przypadku uzyskania niższej średniej. 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Budowa białek mięśniowych, chemizm skurczu mięśnia szkieletowego. Substraty przemian energetycznych oraz procesy 
resyntezy ATP podczas skurczu mięśnia szkieletowego w zależności od czasu i intensywności wysiłku. Praca ze schematem 
dróg metabolicznych. Podstawowe metody oraz najczęściej wykorzystywane wskaźniki w ocenie wysiłkowych zmian 



biochemicznych.  Równowaga kwasowo-zasadowa. Produkcja i eliminacja mleczanu w zależności od intensywności wysiłku. 
Analiza zmian stężenia mleczanu we krwi podczas wysiłku o narastającej intensywności, krzywa mleczanowa. Zmiany 
wskaźników hematologicznych oraz objętości osocza pod wpływem wysiłku fizycznego. Zmiany hormonalne i 
immunologiczne zachodzące pod wpływem wysiłku. Biochemiczne wskaźniki zmęczenia i uszkodzeń mięśniowych. Zmiany 
aktywności kinazy keratynowej, dehydrogenazy mleczanowej oraz stężenia mioglobiny we krwi po wysiłku. Równowaga 
prooksydacyjno-antyoksydacyjna i jej zmiany w wyniku wysiłku fizycznego. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 

Hubner-Wozniak E. — Ocena wysiłku fizycznego oraz monitorowanie treningu sportowego metodami biochemicznymi. 
Studia i Monografie., Warszawa, 2006, AWF Warszawa 

Hames B.D. Hooper N.M. Houghton J.D — Biochemia /Krótkie wykłady, Warszawa, 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN 

Literatura uzupełniajaca: 

Borkowski J. — Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego, Wrocław, 2003, AWF Poznan 

Górski J. — Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego., Warszawa, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN 

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 (.15h.) + ćwiczenia (15h) + inne (… 
h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (1 h) 

48 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 6 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 12 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (48h) 1,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym (24h) 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 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Etyka zawodowa 

Course / group of courses Work Ethics 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 2 4 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 



Prowadzący dr Robert Noga 

Język wykładowy Polski 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawy etyki zawodowej uzyskane na drugim stopniu studiów 

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

WF2_W02 
ustna odpowiedź, kolokwium 

2 
ma pogłębioną wiedzę o rozwoju psychicznym człowieka, 
rozumie prawidłowości rządzące związkami interpersonalnymi i 
społecznymi, zachodzące między nimi relacje i zakłócenia 

WF2_W03 ustna odpowiedź, kolokwium 

3 

zna i rozumie prawne, ekonomiczne, etyczne uwarunkowania 
działalności zawodowej związanej ze szkolnictwem, sportem i 
kulturą fizyczną, w tym zasady higieny i bezpieczeństwa pracy, 
zasady ochrony praw autorskich i własności przemysłowej oraz 
podstawowe zasady przedsiębiorczości w działalności 
zawodowej 

WF2_W11 ustna odpowiedź, kolokwium 

4 

potrafi uczestniczyć w debacie, zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań, obserwacji, badań i przemyśleń w sposób 
precyzyjny i merytoryczny, wykorzystując przy tym wiedzę 
innych autorów oraz praw i teorii z zakresu kultury fizycznej, 
komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami 
odbiorców 

WF2_U12 wykonanie zadania 

5 

jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i dokonań, umie 
korzystać z dorobku innych i wie kiedy zasięgnąć opinii 
specjalisty 
 

WF2_K01 obserwacja 

6 uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczne jest gotów do 
pełnienia roli zawodowej i realizowania zadań trenera 

WF2_K06 obserwacja 

7 

przekazuje młodym zawodnikom zasadę szlachetnej rywalizacji, 
zwalczania dopingu we wszystkich postaciach, oraz zasadę 
równości szans w sporcie przestrzegając i wdrażając w ten 
sposób zasady etyki zawodowej 

WF2_K07 obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji, dyskusja,  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wykład: wykonanie zadania, udział w dyskusji, obserwacja, obecność na zajęciach. 

Warunki zaliczenia 

Wykład: obecność i aktywność na zajęciach, kolokwium końcowe. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Propedeutyka etyki; etyka ogólna i etyki szczegółowe 

 

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Anatomia moralności (oceny, wartości, normy, wzory osobowe i sankcje) 

Etyka zawodowa pedagoga jako etyka normatywna i opisowa 



Wybrane koncepcje etyczne: aretologia, deontologia, utylitaryzm, etyki religijne, etyki autonomiczne 

Wartości w zawodzie nauczyciela i pedagogice 

Etyka kodeksowa a kodeksy etyki nauczycielskiej 

Wychowawca – przywódca, opiekun, partner? Autorytet moralny nauczyciela we współczesnej szkole. Przywództwo i 
spolegliwość w koncepcjach etycznych 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

V. J. Bourke, Historia etyki, Toruń 1994 

S. Krawcewicz, Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela, Warszawa 1997 

M. Sułek, J. Swinarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001 

 

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 (15 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2h) + udział w egzaminie (… h) 17 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 15 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 14 

Inne  

 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (171h) 0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (0h) 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 Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Fizjologia wysiłku fizycznego 

Course / group of courses Physiology of physical effort 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1,2 Semestr 2,3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 1 2 zaliczenie 

Ćwiczenia 30 3 2,3 Zaliczenie z oceną, Egzamin 

Koordynator Dr Beata Nowak 

Prowadzący Dr hab. Marcin Maciejczyk, prof. PWSZ 



Język wykładowy polski 

      

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 

ma rozbudowaną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania 
organizmu człowieka w kolejnych etapach ontogenezy, rozumie 
procesy zachodzące w ciele zdrowego człowieka, zna w stopniu 
pogłębionym fizjologię wysiłku fizycznego, dysponuje 
poszerzoną wiedzą na temat nieprawidłowości postawy ciała, 
wad postawy ciała i zaburzeń przebiegu ruchu 

WF2_W04 kolokwium 

2 

ma rozbudowaną wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, 
prowadzenia zdrowego trybu życia i zapobiegania chorobom 
cywilizacyjnym, rozumie potrzebę edukowania innych (uczniów, 
zawodników, podopiecznych) w tym zakresie i rozstrzygania 
fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji w tym 
zakresie 

WF2_U10 aktywność na zajęciach 

3 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i dokonań, umie 
korzystać z dorobku innych i wie kiedy zasięgnąć opinii 
specjalisty 

WF2_K01 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– 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) 

Podział wysiłków fizycznych. Reakcje fizjologiczne organizmu na wysiłki o różnej intensywności i czasie trwania oraz w 
różnym środowisku. Pojęcie wydolności fizycznej. Badanie wydolności fizycznej. Wydolność tlenowa i beztlenowa 
organizmu. Zmęczenie, wypoczynek 

Contents of the study programme (short version) 

Classification of efforts. Physical capacity. The impact of training on the body. Physiological responses during different types 
of exercise and in different environmental conditions. Fatigue, , recovery. 

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Artur Jaskólski (red.) – „Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka”. Wyd. AWF we Wrocławiu, 
2002 
2. Jan Górski (red.) – „Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego”. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2001  
3.Zdzisław Adach, Wioleta Brzenczek-Owczarzak, Irena Celejowa Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, 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 (15h.) + ćwiczenia (30 h) + udział w 
egzaminie (1h)+konsultacje (2h) 

48 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 15 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 20 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 17 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (48h) 1,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym (25 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 Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Historia olimpizmu 

Course / group of courses The history of Olympism 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 SUM Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykłady 15 1 1 zaliczenie 

Ćwiczenia 15 1 1 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr hab. Andrzej Nowakowski 

Język wykładowy polski 

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość podstawowych faktów z zakresie historii starożytnej i nowożytnej z poprzednich okresów edukacji 

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. 

W pogłębionym stopniu zna pojęcia z zakresu kultury fizycznej, 
posiada wiedzę na temat miejsca kultury fizycznej w historii i w 
systemie nauk oraz jej związków z naukami pokrewnymi, zna 
społeczno-kulturową wartość kultury fizycznej i złożone 
zależności miedzy nimi 

WF2_W01 
Np. kolokwium i dyskusja 

nad referatami 

2 

potrafi uczestniczyć w debacie, zaprezentować ustnie wyniki 
swoich działań, obserwacji, badań i przemyśleń w sposób 
precyzyjny i merytoryczny, wykorzystując przy tym wiedzę 
innych autorów oraz praw i teorii z zakresu kultury fizycznej, 
komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami 
odbiorców 

WF2_U12 wykonanie zadania 

3 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i dokonań, umie 
korzystać z dorobku innych i wie kiedy zasięgnąć opinii 
specjalisty 

WF2_K01 obserwacja 

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

32 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 7 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Prezentacje multimedialne (wykład), praca w zespole, dyskusja 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Pisemne opracowanie danego tematu, kolokwium zaliczeniowe 

Warunki zaliczenia 

Uzyskanie dwóch pozytywnych ocen z kolokwiów podczas semestru, aktywność na ćwiczeniach np. w formie opracowania 
referatów 

Treści programowe (skrócony opis) 

Pojęcie etosu olimpijskiego, rozwój i przebieg olimpiad w starożytności, wznowienie nowożytnych igrzysk olimpijskich, 
współczesny ruch olimpijski w Polsce i na świecie. 

Contents of the study programme (short version) 

The Olympic games in the ancient times, Olympic movement since 1896 to contemporary times. The highest achievements 
of sport in Poland and other states during the summer and winter Olympic games. 

Treści programowe (pełny opis) 

Geneza i przebieg igrzysk olimpijskich w starożytności (776 p.n.e.-393 n.e.). Baron Pierre de Coubertin i jego wizja 
olimpizmu. Powstanie MKOL (1894 r.) i pierwsze igrzyska nowożytne do I wojny światowej (1896-1912). Powstanie 
polskiego ruchu olimpijskiego (1919) oraz udział polskich sportowców w igrzyskach letnich i zimowych od 1924 r. Igrzyska w 
okresie międzywojennym do 1936 r. Igrzyska powojenne. Ruch olimpijski a polityka (Melbourne 1956, Moskwa 1980, Los 
Angeles 1984).Igrzyska współczesne po przezwyciężeniu podziału świata na dwa przeciwstawne bloki (1992-2018).Fair 
play. Współczesny ceremoniał olimpijski i jego geneza. Współczesny ideał kalokagatii. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Pierre de Coubertin (1994); Przemówienia. Pisma różne i listy, Warszawa. 

2. Miller D. (2012); Historia igrzysk olimpijskich i MKOL. Od Aten do Londynu 1894-2012, Poznań. 

3. Firek W. (2016); Filozofia olimpizmu Pierre’a de Coubertina, Warszawa. 

 



Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 6 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (10 h) 0,4 

 
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 Pedagogika  

Course / group of courses Pedagogy 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Formaprowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykłądy 15 1 2 Egzamin 

Ćwiczenia 30 2 2 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Wanda Kulesza 

Język wykładowy Polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć:W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 
ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowa wiedza pedagogiczna 

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

WF2_W01 
Egzamin testowy 

2. zna teorie dotyczące wychowania, nauczania i uczenia się WF2_W5 Kolokwium  

3 
posiada pogłębione umiejętności pedagogiczne związane z 
prowadzeniem procesu nauczania 

WF2_U04 Wykonanie pracy 
(scenariusza zajęć 
wychowawczych) 



4 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i dokonań 
nauczycielskich, umie korzystać z dorobku innych i wie kiedy 
zasięgnąć opinii specjalisty 

WF2K01 
Udział w dyskusji 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład  konwersatoryjny, dyskusja w oparciu o literaturę i treści wkładu,  metoda pracy własnej (prezentacja ) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Wiedza: ocena egzaminu  pisemnego – testu jednokrotnego wyboru 

Umiejętności: ocena wystąpienia podczas prezentacji  scenariusz zajęć wychowawczych, ocena udziału w dyskusji 

Kompetencja: obserwacja zachowań podczas prezentacji , dyskusja na tematy związane z problemami pracy wychowawczej 
nauczyciela wychowania fizycznego (trenera) 

 

Warunki zaliczenia 

Egzamin: uzyskanie pozytywnej ceny z egzaminu testowego ( kryteria według punktacji ustalonej na zajęciach ) 

Zaliczenie z oceną: obecność na zajęciach (80%), pozytywna ocena z prezentacji i kolokwium 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

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

Treści programowe (pełny opis) 

Tożsamość pedagogiki jako nauki i praktyki społecznej . Współczesne prądy i kierunki w pedagogice . Koncepcje człowieka 
w ujęciu teorii behawiorystycznej, humanistycznej, społecznej . Paradygmaty w wychowaniu . Metody badań w pedagogice . 
Edukacja jutra – wyzwania i problemy . Współczesna wiedza o edukacji . „Uczenie się „ jako centralna kategoria pojęciowa 
współczesnej praktyki edukacyjnej . „Uczenie się ” jako przedsięwzięcie na całe życie.  Nauczyciel – jego kompetencje i 
funkcje . Modele rozwoju zawodowego nauczyciela 
 Ćwiczenia: System szkolny . Zmiany strukturalne. Szkoła jako środowisko wychowawcze. Socjalizacja szkolna. Klasa jako 
grupa społeczna.  Kierownicza organizacyjna i integrująca rola nauczyciela.  Współpraca nauczyciela z rodzicami. Klimat 
szkoły. Problemowe zachowania uczniów. Zjawiska patologii w szkole. Agresywne zachowania uczniów – przyczyny, 
prewencji. Program wychowawczy szkoły. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady: 

Arends R,I., Uczymy się nauczać. PWN Wars zawa 1995 

 Hejnicka – BezwińskaT., Pedagogika ogólna. Warszawa 2008 

Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. 2012 

Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika T: I i II Warszawa 2004 

Ćwiczenia: 

Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. 2012 

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania.Warszawa 2008 

Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki. T: I,II,III 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  

W: 15 godz, ćw:15 godz, konsultacje : 2 godz, udział w egzaminie: 1 gdz. 
48 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 15 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 7 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(48 h) 1,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym (35h) 1,4 

 
SYLABUS ZAJĘĆ/GRUPY ZAJĘĆ 

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie Fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Psychologia  społeczna 

Course / group of courses Social  psychology 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 Obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 1 Zaliczenie z oceną 

Wykład 15 1 1 zaliczenie 

Koordynator Dr  Beata  Nowak 

Prowadzący Dr hab. Janusz  Zdebski 

Język wykładowy Polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Ukończony kurs psychologii ogólnej 

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 
Opanował  podstawowe pojęcia  z zakresu psychologii  
społecznej. Rozumie  prawidłowości zachodzące w związkach 
interpersonalnych, jak również przyczyny konfliktów  

WF2_W01  
Kolokwium,  odpowiedzi na 
zajęciach 

2 
Orientuje się w problemach związanych z rozwojem   społeczno-
emocjonalnym uczniów i ich konsekwencjami w procesie 
wychowania 

WF2_W02  
Odpowiedź, ustna 

3 Zna i  rozumie prawidłowości zachodzące w związkach 
interpersonalnych i przyczyny ich zakłóceń 

WF2_W03 
 

Kolokwium, egzamin 

4 Zna zasady psychologiczne związane z oddziaływaniem na 
uczniów o kształtowania ich postaw 

WF2_W05  
Aktywność  na zajęciach 



5 
Samodzielnie analizuje i interpretuje  zachowania jednostek i 
grup  społecznych. Potrafi kierować pracą zespołu i motywować 
do wspólnego działania 

WF2_U04 
Analiza  wydarzeń 
społecznych,   prezentacja 
zespołowa 

6 
Efektywnie pracuje w grupie zadaniowej, ponosi za nią 
odpowiedzialność, rozwiązuje powstałe problemy 

WF2_K01  

 
Ankieta ewaluacyjna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

-Wykład z uwzględnieniem multimediów, dyskusja problemowa, praca w zespole 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Pisemne opracowanie   wybranego tematu, kolokwium zaliczeniowe. 

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia jest  :  obecność  na zajęciach oraz ocena pozytywna ze sprawdzianu oraz kolokwium 
końcowego 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie  studentów z podstawami psychologii społecznej : funkcjonowanie  człowieka w środowisku społecznym, relacje 
jednostka- grupa, jednostka – jednostka. Praktyczne zastosowanie  wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

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

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

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

 
 
 
 

 

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.) + ćwiczenia (30 h) + 
konsultacje z prowadzącym (2 h) 

47 

Przygotowanie do   zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 13 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (47 h) 1,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym  (30h ) 1,2 

 


