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Profil kształcenia  ogólnoakademicki  
Wydział / Kierunek Wychowanie Fizyczne / Wychowanie Fizyczne 
Jednostka organizacyjna  Katedra Sportu 
Poziom studiów  IIo  
Rok, semestr II rok, sem. 3 
Język wykładowy Polski 
Tryb studiów  stacjonarne Niestacjonarne 
Forma zajęć: wykłady / ćwiczenia  30 / 0 18 / 0 
Forma zaliczenia  Zo3 
Charakter zajęć  fakultatywny 
 

CELE PRZEDMIOTU 

Wyposażenie studenta w wiedzę o współczesnym sporcie oraz przybliżenie mu zjawisk i procesów społecznych 

mających wpław na jego obraz. Rozszerzenie wachlarza kompetencji, umożliwiających trafną ocenę postępujących 

zmian w sporcie oraz aktywne uczestnictwo w ruchu sportowym. 
 

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_W03 P_W01 Zna cele i funkcje nauk o sporcie – przedmiot i metody. M2_W09 
K_W06 P_W02 Zna podstawowe zjawiska i procesy społeczne mające wpływ na 

sport, wychowanie fizyczne, zdrowie i aktywność fizyczną. Zna 

najważniejsze kategorie opisu rzeczywistości społecznej, zna znaczenie 

społecznych i kulturowych uwarunkowań uczestnictwa w sporcie i 

rekreacji ruchowej 

M2_W06  

M2_W10 

K_W09 
K_W11 

P_W03 Zna formy, środki i metody oraz specyfikę organizacji szkolenia 

w zakresie wybranych dyscyplin sportu oraz pracy z młodzieżą, osobami 

dorosłymi i w wieku poprodukcyjnym. Zna zasady opracowywania 

autorskich programów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Rozumie 

sens nowatorstwa i pracy innowacyjno-badawczej w sporcie. Zna i 

rozumie proces planowania, realizacji i oceny. 
Zna zasady programowania i planowania treningu sportowego i treningu 

zdrowotnego w różnych fazach ontogenezy. 

M2_W05  

M2_W07 
M2_W10 

K_U04 P_U01 Potrafi zmierzyć jakość pracy organizacji i instytucji 

działających w sporcie. Potrafi wykorzystać wartości sportu (kultury 

fizycznej) w wychowaniu fizycznym oraz w różnych obszarach 

działalności. 

M2_U07 

K_U08 P_U02 Umie przeprowadzić diagnozę środowiskową i grupową. Potrafi 

samodzielnie interpretować fakty społeczne związanych ze sportem 

(kulturą fizyczną). 

M2_U10 

K_U10 P_U03 Potrafi planować, realizować i oceniać jakość sportu w 

instytucjach oświatowych. 
M2_U05 

K_K01 P_S01 Propaguje aktywność fizyczną i zachowania prozdrowotne w 

środowisku lokalnym wśród młodzieży i osób dorosłych aktywnych i 

nieaktywnych zawodowo. Uczestniczy w życiu społecznym i kulturze 

fizycznej. 

M2_K01  

M2_K09 

K_K10 P_S02 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i 

umiejętności. W swojej pracy wykorzystuje interdyscyplinarne podejście 

do dziedziny, w której jest specjalistą. 

M2_K02 
M2_K08 
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