
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 gimnastyki korekcyjnej 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Diagnostyka szczegółowa postawy ciała 

Course / group of courses Detailed diagnosis of body posture 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 1 4 Egzamin 

Ćwiczenia praktyczne 15 1 4 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

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

Język wykładowy polski 

           

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość anatomii topograficznej i czynnościowej człowieka, fizjologii człowieka, umiejętności z zakresu metodyki 
nauczania 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 

zna metody stosowane w diagnostyce wad postawy ciała i 
analizie ruchu, ma wiedzę niezbędną do sporządzenia raportu z 
badania postawy ciała i przeprowadzenia analizy wyników 
takiego badania 

WF_W16 Sprawdzian pisemny 

2 
potrafi interpretować dane liczbowe będące wynikami oceny 
postawy ciała, sprawności fizycznej lub efektami treningu 
sportowego 

WF_U06 
Sprawdzian praktyczny 

3 

potrafi dokonać oceny postawy ciała oraz rozpoznać 
podstawowe schorzenia narządu ruchu charakterystyczne dla 
wieku rozwojowego dobrać metody przeciwdziałania 
ewentualnym zaburzeniom 

WF_U19 

Sprawdzian praktyczny 

4 

posiada umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem 
służącym ocenie budowy i postawy ciała, potrafi zastosować 
właściwą metodę badawczą, potrafi ocenić podstawowe 
parametry opisujące ruch, np. zakres ruchu 

WF_U20 

Sprawdzian praktyczny 

5 
uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczne jest gotów do 
pełnienia roli zawodowej i realizowania zadań specjalisty 
gimnastyki korekcyjnej 

WF_K08 
Dyskusja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

prezentacja multimedialna, wykład informacyjny, praktyczny pokaz metod diagnostycznych, ćwiczenia praktyczne w parach 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kolokwium pisemne oraz zaliczenie praktyczne z umiejętności badania postawy ciała oraz przeprowadzania testów 
funkcjonalnych. 



0% -59% ndst;      60%-74% dst;      75%-80% +dst;      81%-84% db;      85%-89% +db; 90%-100% pkt bdb 

Warunki zaliczenia 

Kolokwium pisemne oraz zaliczenie praktyczne z umiejętności badania postawy ciała oraz przeprowadzania testów 
funkcjonalnych. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie z metodami diagnostycznymi stosowanymi w ortopedii, dotyczącymi postawy ciała i urazów sportowych 

Contents of the study programme (short version) 

Acquaintance with diagnostic methods used in orthopedics regarding body posture and sports injuries 

Treści programowe (pełny opis) 

Rozwój postawy w procesie ontogenezy. Neurorozwojowa analiza postawy ciała. Metody oceny postawy ciała i możliwości 
ich zastosowania w prowadzeniu badań naukowych. Skoliozy – wprowadzenie i diagnostyka. Przegląd metod stosowanych 
w terapii wad postawy ciała, ze szczególnym uwzględnieniem skolioz. Wady stóp, kręcz karku – etiologia, diagnostyka i 
terapia. Postawa ciała: definicje i pojęcia. Postawa a budowa ciała. Fizjologiczne mechanizmy warunkujące postawę i 
równowagę ciała.  Systematyka pozycji wyjściowych i ćwiczeń korekcyjnych z wykorzystaniem sterowania oddolnego i 
odgórnego w płaszczyźnie czołowej, płaszczyźnie strzałkowej. Wybrane testy funkcjonalne stosowane w diagnostyce wad 
postawy ciała. Metody czynnościowej oceny mięśni tułowia i obszaru miednicy. Metody badań postawy ciała, między innymi 
badanie oglądowe, pomiar krzywizn inklinometrem, badanie według Kasperczyka. Wybrane zobiektywizowane metody 
oceny postawy ciała. Skoliozy: wybrane teorie powstawania, patomechanika, podział. Kompensacja i przewidywanie 
progresji skolioz. Wybrane metody stosowane w terapii skolioz. Wybrane metody stosowane w terapii skolioz.  Realizacja 
zaplanowanej terapii dla wad postawy wad klatki piersiowej i skolioz, Prowadzenie zajęć w oparciu o własne konspekty, z 
komentarzem prowadzącego. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. McRae R. (2004), Kliniczne badanie ortopedyczne, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław  
3. Wlaszek R., Kasperczyk T., Magiera L. (2007), Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Wydawnictwo BIOSPORT, Kraków  
4. Buckup K. (1995), Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, PZWL, W-a  
5. Jorritsma W. (2004), Anatomia na żywym człowieku, Urban&Partner, 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 (15 h.) + ćwiczenia praktyczne 15 
h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + egzamin (1 h) 

33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 8 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego  
(33 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 Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Masaż w korekcji wad postawy 



Course / group of courses Massage in the correction of posture defects 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 SUM Semestr 4 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 30 2 4 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Wiesław Wojtanowski 

Język wykładowy polski 

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki narządu ruchu oraz kinezyterapii wad postawy. 

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 odpowiedź, kolokwium 

2 
ma wiedzę na temat zmian postawy ciała w ontogenezie, 
rodzajów wad postawy ciała, czynników ryzyka ich rozwoju i 
konsekwencji dla zdrowia 

WF2_W15 
odpowiedź, kolokwium 

3 

zna metody stosowane w diagnostyce wad postawy ciała  
i analizie ruchu, ma wiedzę niezbędną do sporządzenia raportu 
z badania postawy ciała i przeprowadzenia analizy wyników 
takiego badania 

WF2_W16 

odpowiedź, kolokwium 

4 

posiada umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem 
służącym ocenie budowy i postawy ciała, potrafi zastosować 
właściwą metodę badawczą, potrafi ocenić podstawowe 
parametry opisujące ruch, np. zakres ruchu  

WF2_U20 wykonanie zadania 

5 potrafi wykorzystać elementy masażu klasycznego, jako 
uzupełnienie gimnastyki korekcyjnej w terapii wad postawy ciała  

WF2_U21 wykonanie zadania 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Pokaz i objaśnienie, nauczanie z wykorzystaniem środków audiowizualnych, metody praktycznego działania manualnego z 
zakresu masażu, terapii manualnej i kinezyterapii. Praca strukturalna i zastosowanie masażu powięziowego. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawdzian pisemny dotyczący wybranych zagadnień z zakresu teorii i metodyki masażu oraz terapii manualnej, ocena 
zdolności manualnych i umiejętności wykonania poszczególnych technik. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr drugiego. Zaliczenie teoretyczne i praktyczne z zakresu wybranych masaży i elementów terapii 
manualnej. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Doskonalenie masażu klasycznego,  leczniczego oraz elementów  terapii manualnej. Zapoznanie z poszerzonymi  pojęciami 
zasad i metod wykonywania masażu klasycznego, masażu pourazowego, (centryfugalnego, izometrycznego ), masażu 
klasycznego w wybranych jednostkach chorobowych oraz umiejętność mobilizacji biernych i czynnych na wybranych 
mięśniach i stawach. 

Contents of the study programme (short version) 

Improving classic and therapeutic massage and elements of manual therapy. Acquaintance with expanded concepts of the 
principles and methods of performing classical massage, post-traumatic massage (centrifugal, isometric), classical massage 
in selected disease entities and the ability to mobilize passive and active on selected muscles and joints. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Teoria i praktyka masażu klasycznego. Techniki masażu. 

2. Metodyka masażu mięśni grzbietu i mięśni przykręgosłupowych. 

3. Metodyka masażu kończyn dolnych: stopa, staw skokowy, podudzie. 

4. Metodyka masażu kończyn dolnych: staw kolanowy, udo, staw biodrowy. Kończyna dolna jako całość. 

5. Metodyka masażu powłok brzusznych i klatki piersiowej. 

6. Metodyka masażu kończyn górnych: ręka, staw nadgarstkowy, przedramię. 

7. Metodyka masażu kończyn górnych: staw łokciowy, ramię, staw barkowy. Kończyna górna jako całość. 

8. Metodyka masażu karku, twarzy, głowy i szyi. 

9. Masaż całego ciała. 

10. Masaż izometryczny. 

11. Masaż centryfugalny. 

12. Masaż powięziowy. 

Masaż klasyczny w wybranych wadach postawy i jednostkach chorobowych. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Magiera L,  Kasperczyk T. - "Segmentarny masaż klasyczny - teoria i praktyka", Kraków 2007, Wydawnictwo BIO-
STYL 

2. Kasperczyk T. ,i wsp. - "Masaż z elementami rehabilitacji", Kraków 2006, Wydawnictwo REHMED 

3. Prochowicz Z.- "Podstawy masażu leczniczego", Warszawa 2006, Wydawnictwo lekarskie PZWL 

4. Lewit K. 1984. Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu. PZWL, Warszawa. 

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 9 

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 (20 h) 0,8 

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

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia / Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów 
 

wychowanie fizyczne specjalnością gimnastyka korekcyjna  

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Metodyka treningu prozdrowotnego 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 

[godz.] 
Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykłady 15 1 3 egzamin 

ćwiczenia 15 1 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Beata Nowak 

Język wykładowy polski 

            

   

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowe wiadomości z zakresu ćwiczeń korekcyjnych, prozdrowotnych oraz metod kinezyterapeutycznych. 

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 teorie dotyczące wychowania, nauczania i uczenia się,  ma 
pogłębioną wiedzę na temat praw wyjaśniających mechanizmy 
oddziaływania na ciało i psychikę wychowanka w procesie 
edukacji i zna zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej 

WF2_W05 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_W10 
odpowiedź ustna 

3. 

ma widzę niezbędną do przygotowania programu zajęć 
gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
szkolnym, zna wskazania i przeciwwskazania dotyczące 
rodzajów ćwiczeń i aktywności fizycznej dla poszczególnych  
rodzajów wad postawy, uwzględniając w swojej działalności 
zawodowej uwarunkowania i skutki tych działań 

 

WF2_W17 
kolokwium 

4. 
potrafi zaprojektować, zrealizować i w razie potrzeby 
zmodyfikować program aktywności fizycznej/prozdrowotnej dla 
indywidualnych podmiotów oraz grupy osób w każdym wieku 

 

WF2_U02 

wykonanie zadania, 

dyskusja 

5. 
potrafi promować zdrowotne zachowania i wykorzystać je do 
zwalczania nierówności i wykluczenia społecznego 

 

WF2_U09 
wykonanie zadania 

6. 

posiada umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem 
służącym ocenie budowy i postawy ciała, potrafi zastosować 
właściwą metodę badawczą, potrafi ocenić podstawowe 
parametry opisujące ruch, np. zakres ruchu 

 

WF2_U20 
wykonanie zadania 

7. 
uwzględniając zmieniające się potrzeby społeczne jest gotów do 
pełnienia roli zawodowej i realizowania zadań specjalisty 
gimnastyki korekcyjnej 

 

WF2_K08 
obserwacja 

 
 

 
 
 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Zajęcia praktyczne na sali korekcyjnej oraz  wykłady w formie pokazów multimedialnych oraz filmy z zakresu metodyki 
ćwiczeń korekcyjnych. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Zaliczenie praktyczne (prowadzenie zajęć  na podstawie opracowanego konspektu), zaliczenie teoretyczne z metodyki 
korektywy i metodyki ćwiczeń prozdrowotnych. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie praktyczne i teoretyczne. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest frekwencja i aktywny udział w 
zajęciach, przygotowywanie się teoretyczne z tematu każdych kolejnych zajęć. Egzamin w formie pytań otwartych (55%-
65% dst, 66%-70% +dst, 71%-81% db, 82%-90% +db, 91%-100% bdb) 

Treści programowe (skrócony opis) 

Doskonalenie rocznego planu pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, opracowanie konspektów  dla dzieci z 
poszczególnymi wadami postawy oraz wprowadzenie nowych metod ćwiczeń prozdrowotnych. 

Contents of the study programme (short version) 

Improving the annual work plan of the corrective gymnastics teacher, developing outlines for children with individual posture 
defects, and introducing new methods of health-oriented exercises. 

Treści programowe (pełny opis) 

Zasady przygotowania rocznego planu pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej. Metody zaangażowania rodziców dzieci z 
wadami postawy w proces ich korekcji. Opracowanie testów oceniających postępy uczniów. Praca nad przygotowywaniem 
konspektów – analiza przykładów. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. Metoda opowieści ruchowej – praca z 
dziećmi w wieku przedszkolnym. Ćwiczenia w obwodzie stacyjnym. Wykorzystanie muzyki w korekcji wad postawy. 
Ćwiczenia korekcyjne w wodzie. Elementy nowych technik i metod (ocena postawy ciała w pracy strukturalnej, techniki 
powięziowe) w korekcji wad postawy. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Grofik D. „Metodyka stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce i terapii”, AWF Katowice, 2009. 
2. Kasperczyk T., (1996), Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie, Wyd. Kasper, Kraków 



 

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 specjalnością gimnastyka korekcyjna, instruktor sportu 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Podstawy kinezyterapii 

Course / group of courses Basics of kinesitherapy 

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 

wykłady 15 1 4 egzamin 

ćwiczenia 15 1 4 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Beata Nowak 

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 

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 (1 h) 
33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

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 (33h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (12 h) 0,5 



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 z zakresu profilaktyki urazów 
sportowych potrzebę i specyfikę prowadzenia ćwiczeń 
ruchowych z osobami sprawnymi, wybitnie sprawnymi oraz 
niepełnosprawnymi w grupie młodzieży, rozumie i dorosłych 

 

WF2_W08 kolokwium 

3. 
ma wiedzę na temat zmian postawy ciała w ontogenezie, 
rodzajów wad postawy ciała, czynników ryzyka ich rozwoju i 
konsekwencji dla zdrowia 

 

WF2_W15 
kolokwium 

4. 

zna metody stosowane w diagnostyce wad postawy ciała  
i analizie ruchu, ma wiedzę niezbędną do sporządzenia raportu 
z badania postawy ciała i przeprowadzenia analizy wyników 
takiego badania 

 

WF2_W16 
kolokwium 

5. 

potrafi dokonać oceny postawy ciała oraz rozpoznać 
podstawowe schorzenia narządu ruchu charakterystyczne dla 
wieku rozwojowego dobrać metody przeciwdziałania 
ewentualnym zaburzeniom 

 

WF2_U19 dyskusja 

6. 
potrafi wykorzystać elementy masażu klasycznego, jako 
uzupełnienie gimnastyki korekcyjnej w terapii wad postawy ciała 

 

WF2_U21 
wykonanie zadania 

 
 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykłady, prezentacje power point, filmy edukacyjne, ćwiczenia praktyczne, 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 4 na podstawie średniej ocen z kolokwiów cząstkowych i sprawdzianów umiejętności 
praktycznych. Egzamin w formie pytań otwartych (55%-65% dst, 66%-70% +dst, 71%-81% db, 82%-90% +db, 91%-100% 
bdb) 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie z definicją, celami i środkami leczniczymi wykorzystywanymi w fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem 
metod przydatnych w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. 

Contents of the study programme (short version) 

Acquaintance with the definition, goals and therapeutic measures used in physiotherapy, with particular emphasis on 
methods useful in the work of a physical education teacher. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

Wpływ zabiegów fizykalnych na organizm człowieka; wpływa ćwiczeń na organizm; wpływ zmniejszonej aktywności fizycznej 
na zdrowie; pojęcia: kompensacja, adaptacja, regeneracja; podstawowe dysfunkcje narządu ruchu; podział ćwiczeń i 
zabiegów leczniczych 

Ćwiczenia: 

Pojęcie ruchu niekontrolowanego; sposoby reedukacji niekontrolowanego ruchu; łańcuchy mięśniowo-powięziowe – 
współzależności mięśniowo-powięziowe i kostno-stawowe a postawa ciała; „czytanie ciała” i techniki rozluźniania 
powięziowego – informacje podstawowe; podstawowe pojęcia w terapii manualnej: gra stawowa, ślizg, czucie końcowe; 
założenia metod Mulligana, możliwości wykorzystania tapingu medycznego w terapii urazów sportowych 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Nowotny J. (2004), Podstawy fizjoterapii cz.1-3, Wyd. Kasper, Kraków 
2. Chaitow L. (2011), Techniki energii mięśniowej, Urban&Partner, Wrocław 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (1h) 

33 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 3 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 9 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (33 h) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (12 h) 0,5 


