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CELE PRZEDMIOTU 

Wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie pojęć, paradygmatów i teorii mieszczących się w ramach nauk 

społecznych i społecznych nauk o kulturze fizycznej (o wychowaniu fizycznym, rekreacji ruchowej, sporcie, 

turystyce kwalifikowanej). Omówienie zagadnień dotyczących badania świata społecznego, wyjaśniania 

fenomenów społecznych, ustalania związków między zjawiskami i procesami społecznymi oraz wyjaśniania 

mechanizmów społecznych i kulturowych w kulturze fizycznej (wychowaniu fizycznym, rekreacji ruchowej, 

sporcie, turystyce kwalifikowanej). Przyswojenie przez studentów wiedzy i nabycie kompetencji merytorycznych 

niezbędnych w procesie przygotowania pracy magisterskiej, od konceptualizacji problemu badawczego, poprzez 

wybór metod badawczych, operacjonalizację, dobór próby badawczej, obserwację, przetwarzanie danych, do 

analizy, podsumowania i aplikacji społecznych. Kształtowanie właściwych postaw etycznych i moralnych 

przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Nauczenie współpracy z innymi, podziału obowiązków 

i odpowiedzialności za powierzone zadania przy wykonywaniu projektów i prezentacji z zakresu nauk społecznych 

o kulturze fizycznej. 

 
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 Ma wiedzę na temat teoretycznych podstaw badań w naukach 

społecznych o kulturze fizycznej. 

M2_W03 M2_W07 

M2_W09 

K_W03 P_W02 Ma wiedzę na temat procedur postępowania badawczego w 

naukach społecznych o kulturze fizycznej. 

M2_W03 M2_W07 

M2_W09 

K_W03 P_W03 Ma wiedzę na temat różnych typów obserwacji badawczej w 

naukach społecznych o kulturze fizycznej. 

M2_W03 M2_W07 

M2_W09 

K_W03 

K_W07 

P_W04  Ma wiedzę na temat analizy danych jakościowych i 

ilościowych w naukach społecznych o kulturze fizycznej. 

M2_W03 M2_W05 

M2_W07 M2_W09 

K_W06 P_W05 Ma wiedzę na temat formułowania i rozwiązywania problemów 

badawczych w odniesieniu do społecznego wymiaru kultury fizycznej. 

M2_W06 M2_W10 

K_W06 P_W06  Ma wiedzę na temat wykorzystania badań społecznych w 

praktyce nauczycielskiej i trenerskiej. 

M2_W06 M2_W10 

K_U03 P_U01 Potrafi wykorzystywać język nauk społecznych do 

komentowania rzeczywistości społecznej. 

M2_U03 M2_U04 

M2_U06 M2_U13 

K_U02 P_U02 Potrafi prawidłowo interpretować przyczyny, przebieg i 

następstwa zjawisk i procesów społecznych. 

M2_U01 M2_U03 

M2_U06 

K_U03 

K_U08 

P_U03  Potrafi formułować problemy badawcze i je rozwiązywać 

zgodnie ze standardami obowiązującymi w metodologii nauk 

społecznych. 

M2_U02 M2_U03 

M2_U04 M2_U06 

M2_U10 M2_U13 

K_U03 

K_U09 
P_U04 Potrafi wykorzystać wyniki badań społecznych w praktyce 

nauczycielskiej i trenerskiej. 

M2_U03 M2_U04 

M2_U06 M2_U07 

M2_U08 M2_U13 



Akademia Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 
K_K05 P_S01 Potrafi w języku nauk społecznych wyrazić własne stanowisko, 

uzasadnić jego słuszność oraz posługiwać się technikami 

komunikacyjnymi. 

M2_K05 M2_K06 

M2_K08 

K_K06 P_S02 Wchodzi bez trudu w interakcje społeczne posługując się 

dostępnymi kanałami komunikacji z jednostkami i grupami 

społecznymi. 

M2_K03 M2_K04 

M2_K05 M2_K06 

K_K10 P_S03 Odróżnia wiedzę potoczną od wiedzy naukowej i potrafi 

samodzielnie zdobywać potrzebne informacje. 

M2_K02 M2_K08 

K_K04 P_S04 Potrafi pracować w zespole, jest asertywny i potrafi prowadzić 

negocjacje z członkami zespołu i szerszą społecznością. 

M2_K04 M2_K06 

K_K10 P_S05 Potrafi wykorzystać wiedzę naukową w rozwiązywaniu 

problemów społecznych w pracy nauczycielskiej i trenerskiej. 

M2_K02 M2_K08 
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