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Cele przedmiotu 

Podstawowym celem przedmiotu jest podniesienie i utrzymanie sprawności fizycznej na 
poziomie ułatwiającym studiowanie w specyficznych warunkach Akademii, a także 
doskonalenie w znanych sobie i poznawanie nowych dyscyplin sportu, propagowanie i 
przekonanie do higienicznego i aktywnego stylu życia.  
 

Wymagania wstępne brak przeciwwskazań zdrowotnych 

 
Kod 

efektu 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Efekt kształcenia 

w obszarze kształcenia 

Wiedza (W) 

W01 
 

 

 

Posiada wiedzę o wpływie ćwiczeń na rozwój człowieka A1_W01 

 
A1_W05 

 

 

Umiejętności (U) 

U01 

 

 

U02 

 

 
 

 

 

Opanował podstawowe umiejętności ruchowe w wybranych dyscyplinach 

 

 

Potrafi zastosować rozwijane cechy motoryczne w nowo poznawanych i 

doskonalonych dyscyplinach sportowych 

 

A1_U03 

A1_U07 

A1_U09 

A1_U03 

A1_U08 

 
 

 

 

Kompetencje 

społeczne (K) 

K01 

K02 

 

 

 

Rozumie znaczenie ćwiczeń dla rozwoju człowieka 

Promuje aktywny styl życia 

 
 

A1_K02 

A1_K03 

A1_K04 
A1_K01 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I i II 

 

Program przewiduje możliwość poznawania i doskonalenia umiejętności w 8 dyscyplinach sportowych. Prowadzimy zajęcia z 

pływania, gimnastyki ogólnorozwojowej uwzgledniającej specyfikę uczelni, badmintona, tenisa stołowego, gier zespołowych 

(piłka nożna, koszykówka, siatkówka), ćwiczenia atletyczne. Kształcenie odbywa się w grupach kilku lub kilkunastu osobowych 

w zależności od dyscypliny. Student ma możliwości zmiany grupy (tym samym dyscypliny sportowej) w trakcie semestru  lub 

kontynuowanie tego samego kursu przez wszystkie semestry. 

Metody kształcenia 

Zajęcia w formie ćwiczeń w grupach z elementami wykładu 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 
wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny 

 Kod efektu 

kształcenia 



Realizacja zleconego zadania. 

Obserwacja aktywności na zajęciach. 

W01 

U01 

U02 

K01 

K02 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Po 1 semestrze - zaliczenie (następuje po odbyciu 70% zajęć przewidzianych w tym czasie i wykazaniu 

się odpowiednią aktywnością na tych zajęciach).  

Po 2 semestrze – zaliczenie z oceną.  

Na ocenę mają wpływ takie czynniki jak:  

• przygotowanie do zajęć, aktywny stosunek do ćwiczeń, 

• postępy w nowo poznanych dziedzinach wychowania fizycznego.  

Oceny najwyższe (powyżej 5.0) mogą uzyskiwać studenci uczestniczący w zajęciach 

ponadprogramowych, startujący w zawodach organizowanych na uczelni lub trenujący w klubach 

sportowych. 

Literatura podstawowa 

 

 

- 

 

 
Literatura uzupełniająca 

 

- 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 0 

Konsultacje 0 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 0 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 0 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS 2 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

- 

 


