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CELE PRZEDMIOTU 
Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami metodologii nauk, podstawowymi metodami badań. Wyposażenie 

studentów w umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów formalno-logicznych. Kształtowanie umiejętności 

związanych z przygotowaniem projektów badań naukowych i ich realizacją oraz opisem i interpretacją badań naukowych. 

Kształtowanie krytycznej postawy wobec otrzymywanych danych i umiejętności odróżniania przekazów naukowych od 

przekazów potocznych lub medialnych oraz świadomości potrzeby uczenia się i wykorzystywania wyników badań naukowych 

do pracy w sporcie. 

 
 

Odniesienie do 

kierunkowych efektów 

kształcenia  

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy 

(P_W), umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych 

(P_S) 

Odniesienie do efektów 

obszarowych  

K_W11 
K_W15 

P_W01 Ma wiedzę na temat zasad prowadzenia badań 

naukowych i ma podstawową wiedzę z zakresu logiki 

formalnej. 

M2_W03 

M2_W07 

M2_W09 
K_W03 P_W02 Zna zasady pisania prac naukowych. M2_W03 

M2_W09 
K_W15 P_W03 Ma wiedzę na temat metodologii badań 

społecznych, schematów i metod badawczych, metod 

doboru próby. 

M2_W03 

M2_W07 

M2_W09 
K_W15 P_W04 Ma wiedzę na temat tworzenia i zastosowania 

różnych narzędzi badawczych.  
M2_W03 

M2_W07 

K_W11 
K_W03 

P_W05 Ma wiedzę na temat problemów etycznych w 

badaniach naukowych w sporcie i poza nim. 
M2_W03 

M2_W09 
K_U08 
K_U09 

P_U01 Potrafi wykonywać podstawowe zabiegi 

formalno-logiczne (definiowanie, klasyfikowanie, 

typologizowanie, formułowanie zdań logicznych, 

stosowanie poprawnych schematów wnioskowania itp.) i 

wykorzystywać uzyskaną wiedzę w praktyce pracy w 

sporcie i poza nim. 

M2_U01 

M2_U03 

M2_U06 

K_U09 P_U02 Potrafi identyfikować i formułować przedmiot, 

cel, problem oraz pytania badawcze oraz sformułować 

koncepcję badań własnych. 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U13 
K_U06 P_U03 Potrafi praktycznie zastosować wiedzę dotyczącą 

metod badawczych oraz tworzenia różnorodnych 

narzędzi badawczych.  

M2_U02 

M2_U08 

M2_U13 
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K_U09 
K_U06 

P_U04 Potrafi interpretować teksty naukowe, oceniać 

zastosowane procedury badań i interpretować uzyskane 

wynik, szczególnie w badaniach dotyczących sportu 

wyczynowego. 

M2_U03 

M2_U04 

M2_U06 

M2_U13 
K_K01 P_S01 Prezentuje krytyczną postawę wobec medialnych 

i naukowych opisów sportu wyczynowego. 
M2_K02 

M2_K08 
K_K01 P_S02Potrafi jasno, poprawnie i logicznie wyrazić 

własne zdanie oraz posługiwać się podstawowymi 

technikami komunikacyjnymi. 

M2_K05 

M2_K06 

M2_K08 
K_K01 
K_K02 

P_S03 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, 

potrafi inspirować i organizować proces uczenia się 

innych osób. 

M2_K01 
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