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Efekty kształcenia dla kierunku SPORT 

i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia 
 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 

Kierunek studiów: Sport 

Poziom kształcenia: Drugiego stopnia 

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 

Kierunek „Sport” charakteryzuje się swoistą interdyscyplinarnością, 

posiada własną tożsamość, a jego usytuowanie w obrębie nauk 

medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej wynika ze 

wspólnego zainteresowania różnymi aspektami i konsekwencjami 

aktywności fizycznej człowieka. 

W zakresie nauk 

medycznych, nauk o 

zdrowiu i nauk o 

kulturze fizycznej 

M 

 

Efekty 

kształcenia dla 

kierunku (K) 

 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku SPORT 

o profilu ogólnoakademickim  

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia 

w obszarze 

kształcenia (M) 

WIEDZA 

K_W01 Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizykochemicznych 

i biologicznych podstaw funkcjonowania organizmu człowieka 

w związku z podejmowanym wysiłkiem fizycznym w sporcie. 

M2_W01 

K_W02 Zna i rozumie szczegóły budowy i funkcji organizmu sportowca na 

różnych etapach rozwoju osobniczego i zaawansowania 

sportowego. 

M2_W02 

 

K_W03 Posiada rozszerzoną wiedzę o następstwach uprawiania sportu, 

zasadach racjonalnego żywienia oraz higieny procesu treningowego 

i obiektów sportowych. 

M2_W03 

M2_W09 

M2_W10 

K_W04 Posiada wiedzę o mechanizmach psychicznych i społecznych 

zachodzących u sportowców. 

M2_W04 

K_W05 Posiada wiedzę na temat wykorzystania dowodów naukowych w 

praktyce. 

M2_W05 

K_W06 Zna i rozumie uwarunkowania oraz procesy makro- 

i mikroekonomiczne zachodzące we współczesnym świecie 

z uwzględnieniem mechanizmów urynkowienia, profesjonalizacji 

sportu. 

M2_W08 

K_W07 Zna i rozumie funkcje zarządzania organizacjami sportowymi oraz 

ich funkcjonowanie w zmieniającym się otoczeniu. 

M2_W08 

K_W08 Zna i rozumie przeobrażenia historyczne, kulturowe, społeczne 

i cywilizacyjne w sporcie we współczesnym świecie. 

M2_W04 

M2_W06 

K_W09 Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie metod i form wychowania 

i kształcenia, a także techniki i metodyki nauczania w wybranych 

specjalnościach sportowych. 

M2_W10 
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K_W10 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu relacji zachodzących między 

człowiekiem a środowiskiem. 

M2_W06 

M2_W09 

K_W11 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk o sporcie (pojęcia, teorie, 

metody i koncepcje dotyczące treningu). 

M2_W06 

M2_W09 

M2_W10 

K_W12 Zna i rozumie znaczenie kreacji ciała w różnych przejawach 

aktywności człowieka oraz rolę sportu w rozwoju indywidualnym 

i społecznym. 

M2_W06 

K_W13 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania 

zasobami własności intelektualnej 

M2_W11 

K_W14 Zna zasady przygotowania, organizowania i realizacji 

przedsięwzięć sportowych. 

M2_W08 

M2_W12 

K_W15 Rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych 

w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 

sportu 

M2_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi efektywnie zorganizować przedsięwzięcia sportowe 

i zarządzać obiektem sportowym. 

M2_U10 

M2_U12 

K_U02 Potrafi rozpoznać i opisać głównych interesariuszy organizacji 

sportowych i sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi. 

M2_U10 

K_U03 Potrafi właściwie zastosować przepisy prawne w pracy w grupach 

docelowych. 

M2_U10, 

K_U04 Posiada umiejętność stosowania zaawansowanych metod, form 

i środków edukacji sportowej w różnych środowiskach i wobec osób 

o zróżnicowanych potrzebach. 

M2_U10 

M2_U12 

K_U06 Posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych oraz 

wykonania pomiarów i analiz niezbędnych w sporcie z 

wykorzystaniem specjalistycznej aparatury. 

M2_U02 

M2_U08 

M2_U13 

K_U05 Potrafi przetwarzać informacje zdobyte na drodze naukowej, 

wykorzystując innowacyjne techniki i narzędzia informatyczne. 

M2_U06 

M2_U13 

M2_U14 

K_U07 Potrafi diagnozować potrzeby środowiska sportowego i kreować 

jego rozwój. 

M2_U05 

M2_U07 

M2_U12 

K_U08 Umie stosować techniki komunikacji społecznej i negocjacji. M2_U01 

M2_U13 

M2_U14 

K_U09 Potrafi posługiwać się językiem naukowym dyscypliny oraz 

formułować i wyrażać własne poglądy i idee w odniesieniu do 

problemów społecznych i światopoglądowych dotyczących sportu 

popierając je faktami naukowymi. 

M2_U04 

M2_U13 

M2_U14 

K_U10 Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranej 

specjalności. 

M2_U10 

M2_U11 

K_U11 Potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom 

sportowca  

M2_U05 
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K_U12 Posiada umiejętności wykorzystania sportu w promocji zdrowia 

oraz profilaktyce wykluczenia i patologii społecznej. 

M2_U03 

M2_U09 

K_U13 Ma umiejętności językowe w zakresie sportu zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

M2_U15 

K_U14 Posiada umiejętności ruchowe w zakresie wybranych sportów 

indywidualnych i zespołowych. 

M2_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować 

i organizować proces uczenia się innych osób. 

M2_K01 

K_K02 Jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do 

ekspertów  

M2_K02 

K_K03 Promuje zasady moralne w środowisku sportowym. M2_K03 

K_K04 Dąży do podniesienia swoich kompetencji kierowniczych 

odpowiadających jego profesji. 

M2_K04 

K_K05 Podejmuje współpracę z innymi podmiotami w realizacji celów 

wynikających z różnych form działalności sportowej. 

M2_K04 

M2_K05 

K_K06 Potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z wykonywaniem 

zawodu  

M2_K06 

K_K07 Krzewi kulturę komunikacji w środowisku sportowym. M2_K08 

K_K08 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne, 

otoczenia i współpracowników, ze świadomością własnej 

odpowiedzialności. 

M2_K07 

K_K09 Promuje zdrowie i aktywność fizyczną. M2_K09 

 


