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KIERUNEK SPORT – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
 

Grupa przedmiotów podstawowych 

 
1. Ekonomia 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu makro-  i mikroekonomii 
• poszerzenie uzyskanej już wiedzy ekonomicznej 
• kształtowanie umiejętności myślenia ekonomicznego 

 
2. Filozofia klasyczna 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z głównymi koncepcjami, poglądami, problemami, nurtami  

i teoriami filozoficznymi występującymi w obrębie kultury europejskiej  
od antyku do czasów współczesnych. 

• uświadomienie faktu, że ważne zmiany społeczne odbywają się za sprawą 
kluczowych koncepcji filozoficznych myślicieli europejskich, wpływając  
na ewolucję i rozwój kultury. 

• wskazanie na silne powiązania zachodzące pomiędzy filozofią, a kulturą 
fizyczną i sportem na przestrzeni dziejów. 

• przygotowanie studenta do krytycznej analizy i samodzielnej refleksji na temat 
fundamentalnych zagadnień filozoficznych i rzeczywistości społecznej. 

 
3. Język obcy – język angielski 

Celem przedmiotu jest: 
• czynne posługiwanie się językiem wybranej tematyki życia codziennego i pracy 

zawodowej 
• formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych w szerokim zakresie tematów 
• rozumienie znaczenia przekazu zawartego w tekstach związanych z kierunkiem 

studiów 
• praktyczne użycie struktur gramatycznych na poziomie B2 

 
4. Ochrona własności intelektualnej 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu ochrony własności intelektualnej  

ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego 
• nabycie wiedzy pozwalającej na rozróżnianie poszczególnych dóbr własności 

intelektualnej 
 
5. Pierwsza pomoc  

Celem przedmiotu jest: 
• przedstawienie prawnych i etycznych podstaw udzielania pierwszej pomocy 
• przedstawienie definicji i klasyfikacji sytuacji zagrażających zdrowiu i/lub życiu 
• nauczenie podstawowych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia 

i/lub życia 
 
6. Technologia informacyjna 

Celem przedmiotu jest: 
• wyposażenie studenta w podstawowy aparat pojęciowy oraz wiedzę 

o zastosowaniach technologii informacyjnej w zakresie prac biurowych oraz 
analizy i prezentacji danych. 

• nabycie przez studenta umiejętności korzystania z programów do zarządzania 
plikami, redagowania i formatowania tekstów, zastosowania korespondencji 
seryjnej. 

• uzyskanie przez studenta rozumienia struktur danych oraz sprawności 
w podstawowej ich analizie i przetwarzaniu za pomocą arkusza kalkulacyjnego. 
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• zdobycie przez studenta kompetencji w zakresie atrakcyjnej prezentacji danych 
i przekazywania ich w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej. 

 
7. Zarządzanie i marketing 

Celem przedmiotu jest: 

• nabycie wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami oraz marketingu 

• nabycie umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu zarządzania 
i marketingu oraz korzystania ze źródeł informacji 

• nabycie umiejętności zastosowania podstawowych narzędzi z dziedziny 
zarządzania i marketingu 

 
Grupa przedmiotów specjalistycznych 

 
1. Teoria i metodyka wybranej dyscypliny sportu – specjalizacja trenerska 

 
a. Żeglarstwo  

Celem przedmiotu jest: 
• nabycie umiejętności nauczania i doskonalenia umiejętności ruchowych  

z zakresu profilowanej aktywności ruchowej we wszystkich konkurencjach 
żeglarstwa sportowego poprzez wyposażenie studentów w kwalifikacje 
umożliwiające oddziaływanie na organizm środkami fizycznymi 

• uzyskanie przez studentów kompetencji do samodzielnego planowania, 
realizacji i kontroli procesu szkoleniowego w żeglarstwie sportowym  
na wszystkich poziomach szkolenia i we wszystkich konkurencjach 

• wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie struktur organizacyjnych, 
zarządzania, regulacji prawnych i finansowania krajowych i międzynarodowych 
organizacji kultury fizycznej, sportu i żeglarstwa sportowego 

 
b. Karate  

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie  kadry  instruktorskiej  dla  potrzeb  szkolenia  i  klubów  

sportowych, zrzeszonych  w  Polskim Związku Karate oraz Polskich Federacjach 
Karate, zapoznanie z ich strukturą i specyfiką działania. 

• zapoznanie  uczestników  kursu  z  problematyką  treningu  tradycyjnego  
i  sportowego  karate,  ze  szczególnym  uwzględnieniem   konkurencji  
sportowych oraz podstaw sędziowania.  

• opanowanie  przez  słuchaczy  kursu  umiejętności  praktycznych  w  zakresie  
techniki  i  metodyki  nauczania  karate wchodzących w zakres wymagań 
egzaminacyjnych od stopni uczniowskich do mistrzowskich włącznie,  oraz  
organizacji i przebiegu  zawodów. 

 
c. Gimnastyka sportowa  

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie studenta do pracy w Klubach sportowych w roli trenera 

gimnastyki sportowej. Opanowanie technik i form różnych ćwiczeń 
gimnastycznych wchodzących w zakres programów szkoleniowo-
klasyfikacyjnych od klas młodzieżowej do klasy mistrzowskiej i metodyki ich 
nauczania. 

• nabycie przez studenta umiejętności poprawnego wykonania i stosowania zasad 
prowadzenia treningu sportowego, metodyki nauczania elementów 
gimnastycznych, asekuracji, prowadzenia zespołu w treningu sportowym, 
stosowania najróżniejszych metod nauczania ruchu. 

• opanowanie przez studenta umiejętności wszechstronnego wykorzystania 
ćwiczeń gimnastycznych na potrzeby trenera. Zapoznanie studenta  
z organizacjami i strukturą gimnastyki w Polsce i Świecie, zdobycia 
umiejętności organizacyjnych związanych z przeprowadzania zawodów 
sportowych i rekreacyjnych z zakresu gimnastyki sportowej, opanowanie 
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podstawowych wiadomości związanych z sędziowaniem w gimnastyce 
sportowej. 

 
d. Akrobatyka sportowa  

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie studenta do pracy w Klubach sportowych w roli trenera 

akrobatyki sportowej. Opanowanie technik i form różnych ćwiczeń 
akrobatycznych wchodzących w zakres programów szkoleniowo-
klasyfikacyjnych od klas młodzieżowej do klasy mistrzowskiej i metodyki ich 
nauczania. 

• nabycie przez studenta umiejętności poprawnego wykonania i stosowania zasad 
prowadzenia treningu sportowego, metodyki nauczania elementów akrobatyki, 
asekuracji, prowadzenia zespołu w treningu sportowym, stosowania 
najróżniejszych metod nauczania ruchu. 

• opanowanie przez studenta umiejętności wszechstronnego wykorzystania 
ćwiczeń akrobatycznych na potrzeby trenera. Zapoznanie studenta  
z organizacjami i strukturą Akrobatyki w Polsce i Świecie, zdobycia 
umiejętności organizacyjnych związanych z przeprowadzania zawodów 
sportowych i rekreacyjnych z zakresu akrobatyki sportowej, opanowanie 
podstawowych wiadomości związanych z sędziowaniem w akrobatyce 
sportowej. 

 
e. Hokej na trawie  

Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie wiedzy studentów z zakresu historii, organizacji oraz teorii gry 

w hokeju na trawie. 
• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu 

umiejętności technicznych oraz taktycznych. 
• przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia zajęć na różnych 

poziomach szkolenia sportowego. 
• rozwinięcie umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, taktyki gry oraz 

kształcenia zdolności motorycznych 
 
f. Lekka atletyka  

Celem przedmiotu jest: 
• teoretyczne i praktyczne zaznajomienie się z metodyką nauczania, techniką 

i taktyką wszystkich konkurencji lekkoatletycznych 
• nabycie umiejętności doboru metod, form i środków w treningu 

lekkoatletycznym na wszystkich szczeblach specjalizacji 
• nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych 
• zaznajomienie się z najnowszymi trendami dotyczącymi wspomagania i kontroli 

treningu sportowego 
 
g. Koszykówka  

Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie wiedzy studentów z zakresu historii, rozwoju, tendencji oraz 

teoretycznych podstaw gry w koszykówkę, a także wiedzy z zakresu metodyki 
treningu sportowego, kontroli efektów potreningowych oraz analizy walki 
sportowej w koszykówce. 

• podniesienie poziomu sprawności fizycznej studentów oraz umiejętności 
technicznych i taktycznych niezbędnych do demonstrowania elementów gry. 

• rozwinięcie umiejętności metodycznych dotyczących nauczania techniki i taktyki 
gry oraz kształcenia zdolności motorycznych, jako podstawa do planowania 
i prowadzenia zajęć treningowych na różnych etapach szkolenia sportowego. 

• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zawodów sportowych 
i imprezy koszykarskiej. 
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h. Piłka ręczna  
Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie wiedzy studentów z zakresu historii, organizacji oraz teorii gry  

w piłce ręcznej 
• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu 

umiejętności technicznych oraz taktycznych. 
• przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia zajęć na różnych 

poziomach szkolenia sportowego. 
• rozwinięcie umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, taktyki gry oraz 

kształcenia zdolności motorycznych 
 
i. Piłka siatkowa  

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie uczestników specjalizacji do samodzielnego prowadzenia zajęć 

treningowych z piłki siatkowej oraz prowadzenia zespołów o różnych poziomach 
zaawansowania sportowego. 

• opanowanie poszerzonej wiedzy teoretycznej związanej z piłką siatkową 
• rozwinięcie umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, taktyki gry 

i kształcenia cech motorycznych. Poszerzenie wiedzy metodycznej treningu 
sportowego 

• podniesienie poziomu osobistej sprawności do stopnia umożliwiającego 
wzorowe demonstrowanie techniki gry 

 
j. Piłka nożna  

Celem przedmiotu jest: 
• przygotowanie uczestników specjalizacji do samodzielnego prowadzenia zajęć 

treningowych z piłki nożnej oraz prowadzenia zespołów o różnym poziomie 
zaawansowania sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej 
dziecięcej i młodzieżowej  

• opanowanie poszerzonej wiedzy teoretycznej związanej z prakseologią treningu 
piłki nożnej 

• rozwinięcie umiejętności metodycznych w nauczaniu techniki, taktyki gry oraz 
kształcenia zdolności motorycznych. Poszerzenie wiedzy metodycznej treningu 
sportowego 

• podniesienie poziomu sprawności specjalnej studenta, umożliwiającej wzorowe 
demonstrowanie techniki gry 

• rozwinięcie umiejętności samodzielnego analizowania i rozwiązywania 
problemów na różnych etapach szkolenia piłkarskiego 

 
k. Pływanie  

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej problematyki sportu pływackiego, 

ukształtowanie nawyków i umiejętności pedagogicznych w pracy szkoleniowej 
na różnych etapach szkolenia sportowego w pływaniu. 

• podniesienie do możliwie najwyższy poziom sprawności pływackiej studentów 
oraz wyposażenie ich w kwalifikacje umożliwiające oddziaływanie środkami 
treningowymi na poziom psychomotoryczny młodych pływaków. 

• przygotowanie studenta do samodzielnej pracy organizacyjnej i szkoleniowej 
w szkołach sportowych, w szkołach mistrzostwa sportowego oraz klubach 
sportowych.    

 
l. Tenis  

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie umiejętności gry w tenisa na poziomie znacznie zaawansowanym 
• przygotowanie do prowadzenia zajęć nauki, doskonalenia i treningu  gry  

w tenisa dla osób w różnym wieku, na wszystkich poziomach zaawansowania 
• wyposażenie w rozległą, specjalistyczną wiedzę teoretyczną 
• przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizacji zawodów 

tenisowych dla osób w różnym wieku, na wszystkich poziomach zaawansowania 
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• przygotowanie do pełnienia roli sędziego na zaawansowanym poziomie 
 
2. Teoria i metodyka Gimnastyki 

Celem przedmiotu jest; 
• nabycie umiejętności osobistego i poprawnego wykonania podstawowych 

ćwiczeń gimnastycznych 
• swobodne operowanie wiedzą z zakresu metodyki, techniki i zasad 

bezpieczeństwa w nauczaniu podstawowych ćwiczeń gimnastycznych 

• umiejętność stosowania charakterystycznych ćwiczeń gimnastycznych  
w treningu innej dyscypliny sportu  

 
3. Teoria i metodyka Hokeja na trawie 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z historią i teorią gry w hokeju na trawie. 
• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu 

podstawowych umiejętności technicznych 
• przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć z zakresu hokeja na trawie 
• opanowanie wiedzy z zakresu przepisów gry z hokeja na trawie i ich 

zastosowania w jednostce lekcyjnej 

• aktywizacja studentów, kształtowanie kreatywnych, odpowiedzialnych  
i etycznych postaw 

  
4. Teoria i metodyka Koszykówki 

Celem przedmiotu jest; 
• zapoznanie studentów z historią i rozwojem koszykówki na świecie i w Polsce 
• podniesienie własnych umiejętności gry w koszykówkę w zakresie techniki  

i taktyki gry 
• przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć sportowych 

z wykorzystaniem elementów techniki gry w koszykówkę 
• zapoznanie studentów z przepisami gry w koszykówkę oraz ogólnymi zasadami 

sędziowania meczu w koszykówce 
• zapoznanie studentów z metodami kontroli sprawności specjalnej  

w koszykówce 
• zapoznanie studentów z organizacją oraz praktyczną realizacją: meczu 

koszykówki, turnieju koszykówki ulicznej 
 

5. Teoria i metodyka Lekkiej Atletyki 
Celem przedmiotu jest; 
• nabycie wiedzy i umiejętności kształtowania zdolności motorycznych 
• zaznajomienie się z podstawami techniki i metodyki nauczania konkurencji 

lekkoatletycznych  
• opanowanie umiejętności organizacji i prowadzenia współzawodnictwa 

lekkoatletycznego 
• kształtowanie postaw prozdrowotnych i zachowań zgodnych z zasadą fair play 

w ramach zajęć lekcyjnych i zawodów lekkoatletycznych 
 
6. Teoria i metodyka Piłki nożnej 

Celem przedmiotu jest; 
• zapoznanie studentów z historią, rozwojem piłki nożnej na świecie i w Polsce 

• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu techniki 
i  podstawowych elementów taktycznych gry w Piłkę nożną 

• przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania i przeprowadzenia 
zajęć z piłki nożnej 

• opanowanie wiedzy z zakresu przepisów gry i ich interpretacji podczas gry  
w piłkę nożną 

• aktywizacja studentów, kształtowanie kreatywnych, odpowiedzialnych  
i etycznych postaw 
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7. Teoria i metodyka Piłki ręcznej 

Celem przedmiotu jest; 
• zapoznanie studentów z historią piłki ręcznej w Polsce i na świecie. 
• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu 

podstawowych elementów techniki i taktyki gry. 
• przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania i przeprowadzenia 

zajęć z piłki ręcznej 
• opanowanie wiedzy z zakresu przepisów gry i ich praktycznego zastosowania 

podczas gry właściwej w piłce ręcznej 
 

8. Teoria i metodyka Piłki siatkowej 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z historią piłki siatkowej w Polsce i na świecie 
• rozwinięcie umiejętności i sprawności fizycznej studentów z zakresu 

podstawowych elementów techniki gry 
• przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania i przeprowadzenia 

zajęć z piłki siatkowej 
• opanowanie wiedzy z zakresu przepisów gry i ich praktycznego zastosowania 

podczas gry właściwej w piłce siatkowej 
 
9. Teoria i metodyka Pływania 

Celem przedmiotu jest; 
• opanowanie sportowych technik pływania, startów i nawrotów w praktyce: 

kraul na grzbiecie, kraul na piersiach, żabka, delfin   
• zapoznanie z teoretycznymi podstawami sportowych technik pływania, 

zachowania bezpieczeństwa zajęć w wodzie oraz oddziaływania środowiska 
wodnego na organizm człowieka 

• przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć w wodzie 
 
10. Teoria i metodyka Tenisa 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z przepisami gry w tenisa, w tym z systemem liczenia punktów 

w stopniu średniozaawansowanym 
• opanowanie  techniki i taktyki gry w tenisa w stopniu średniozaawansowanym 
• zaznajomienie z metodyką nauczania gry w tenisa na poziomie 

średniozaawansowanym 
• przekazanie wiedzy na temat systemu współzawodnictwa w tenisie w stopniu 

średniozaawansowanym 
• rozwijanie czynnego i biernego zainteresowania dyscypliną sportu 

 
11. Sporty do wyboru 
a. Sporty różne 
� Nordic walking 

Celem przedmiotu jest: 
• poznanie techniki oraz  nabycie umiejętności nauczania nordic walking (NW) 
• rozwijanie postaw prozdrowotnych oraz zasad promocji zdrowia i zdrowego 

trybu życia dla wybranych grup społecznych  
 

� Fitness – formy siłowe 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z różnymi formami prowadzenia zajęć na siłowni  

w szeroko rozumianym podejściu „fitness” 
• usprawnianie poprzez rozwijanie siły absolutnej oraz względnej, a także 

wytrzymałości siłowej i aerobowej 
• zapoznanie studentów z zagadnieniami uzupełniającymi związanymi 

z wykonywaniem ćw. fizycznych jak: zastosowanie diety, suplementacji 
i regeneracji powysiłkowej 
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� Tenis stołowy/Speed badminton 

Celem przedmiotu jest: 
• nauka podstaw i doskonalenie umiejętności gry w tenisa stołowego oraz speed 

badmintona 
• nauka organizacji zawodów szkolnych 
• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć 

 
� Wspinaczka sportowa 

Celem przedmiotu jest: 
• nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnej do samodzielnego 

wspinania na sztucznych ścianach 
• nabycie umiejętności zaadaptowania elementów wspinaczki do pracy z dziećmi 

i młodzieżą w warunkach szkolnych (drabinki) 
• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć 

 
b. Sporty walki 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie  studentów  z  problematyką i specyfiką karate z elementami 

samoobrony 
• opanowanie  przez  studentów podstawowej wiedzy dotyczącej dyscypliny 

i przepisów w ramach rywalizacji sportowej 
• zdobycie umiejętności  praktycznych  w  zakresie karate i samoobrony oraz 

obezwładniania przeciwnika za pomocą technik ręcznych , nożnych i chwytów 
obronnych w różnych pozycjach 

 
c. Gimnastyka artystyczna 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z ćwiczeniami gimnastyki artystycznej jako formy estetyki ruchu 
• nauka wrażliwości na rytm muzyczny 
• umiejętność dostosowania ruchu do muzyki – elementy gimnastyczno-taneczne 
• wykorzystanie przyboru do ćwiczeń tanecznych: piłka, skakanka, wstążka, 

obręcz, maczugi 
• ćwiczenia płynności i lekkości ruchu 
• metodyka ćwiczeń z przyborami 
 

d. Zabawy ruchowe i gry drużynowe 
Celem przedmiotu jest: 
• wyposażenie w wiedzę dotyczącą metodyki nauczania oraz zasób gier 

drużynowych, możliwych do zastosowania w różnych okresach rozwoju dzieci 
i młodzieży oraz etapach treningu sportowego 

• przygotowanie studentek i studentów do wykorzystania gier drużynowych 
w zajęciach sportowych i w lekcjach wychowania fizycznego na różnych etapach 
edukacji oraz treningu sportowego 

• wdrażanie do samokształcenia w zakresie poszukiwania i wykorzystania 
twórczych rozwiązań w zajęciach sportowych z zastosowaniem gier 
drużynowych 

• dostrzeganie wartości stosowanych gier drużynowych do kształtowania  
i rozwijania kompetencji społecznych i wychowawczych dzieci i młodzieży 

 
e. Jogging 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z zasadami planowania i realizacji wytrzymałościowego 

treningu biegowego 
• nabycie umiejętności doboru optymalnego obciążenia wysiłkowego, stosownie 

do indywidualnych potrzeb i możliwości na różnym poziomie zaawansowania 
sportowego 
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• praktyczne zapoznanie z testami boiskowymi diagnozującymi wydolność 
krążeniowo-oddechową dla osób o różnym poziomie wydolności – organizacja, 
przeprowadzenie i interpretacja wyników 

• przekazanie wiedzy na temat mierzalnych obiektywnie i subiektywnych 
objawów wysiłkowych podczas biegu oraz przeciwwskazań do treningu 
biegowego 

 
Grupa przedmiotów kierunkowych 

 
1. Anatomia funkcjonalna 

Celem przedmiotu jest: 
• poznanie budowy i funkcji narządów aparatu ruchu – kości, stawów i mięśni, 

a także umiejętności  identyfikacji  tych  struktur 
• zdobycie wiedzy z zakresu budowy i funkcji narządów wewnętrznych  

ze szczególnym naciskiem na  układ nerwowy, układ krążenia, układ 
oddechowy oraz pokarmowy i hormonalną regulację organizmu 

 
2. Antropologia w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie przez studenta wiedzy i umiejętności interpretacji zjawisk 

dotyczących człowieka - jego zmienności w czasie i przestrzeni w aspekcie 
filogenezy i ontogenezy, relacji ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym  

• zapoznanie studenta ze stosowanymi metodami oraz narzędziami pomiaru 
w badaniach antropologicznych o znaczeniu praktycznym dla potrzeb sportu  

• nabycie umiejętności oceny wpływu aktywności fizycznej i treningu sportowego 
na budowę somatyczną  

 
3. Biologia 

Celem przedmiotu jest: 
• rozszerzenie i ujednolicenie wiedzy studentów w zakresie budowy i funkcji 

komórek, tkanek, narządów oraz mechanizmów dziedziczenia i rozwoju 
człowieka 

• wypracowanie umiejętności poszerzania wiedzy mając na uwadze stały i szybki 
rozwój nauk biologicznych 

• przygotowanie do dalszej edukacji w ramach przedmiotów obowiązujących 
w dalszym programie studiów 

 
4. Biochemia w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z funkcją komórki w aspekcie mechanizmów 

biochemicznych zachodzących na poziomie molekularnym 
• opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej istotnych procesów 

metabolicznych zachodzących w organizmie sportowca poddanego wysiłkowi 
fizycznemu 

• omówienie biochemicznych aspektów procesów adaptacyjnych organizmu 
człowieka do wysiłku o różnej intensywności 

 
5. Biomechanika sportu 

Celem przedmiotu jest: 
• poznanie i zrozumienie przez studentów biomechanicznych procesów 

zachodzących w organizmie związanych z funkcjonowaniem narządu ruchu 
w trakcie jego czynności statycznych i dynamicznych 

• poznanie biomechanicznych charakterystyk ruchu na podstawie pomiarów  
na nowoczesnych stanowiskach badawczych 

• zapoznanie się studentów z najnowszymi biomechanicznymi ekspertyzami 
układu ruchu sportowców – także na podstawie badań własnych Katedry 

• przygotowanie studentów do wykonywania biomechanicznej analizy techniki 
ruchu w różnych dyscyplinach sportowych 
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6. Fizjologia w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów mechanizmami prawidłowego funkcjonowania organizmu 

człowieka w warunkach spoczynkowych oraz wysiłkowych 
• nabycie przez studentów umiejętności pomiaru podstawowych parametrów 

fizjologicznych, interpretacji uzyskanych wyników oraz wykorzystania ich 
w praktyce 

• nabycie przez studentów umiejętności programowania, wykorzystania oraz 
interpretowania wyników wysiłkowych testów fizjologicznych 

 
7. Medycyna sportu 

Celem przedmiotu jest: 
• nauczanie postępowania w obrażeniach będącym efektem urazów i przeciążeń 

w treningu sportowym 
• ukształtowanie etycznej postawy w zakresie walki z dopingiem w sporcie 
• wpojenie teoretycznych i praktycznych zasad współpracy trenera, nauczyciela 

z fizjoterapeuta i lekarzem sportowym w zapobieganiu chorobom i zmianom 
przeciążeniowym w treningu sportowym 

• wykształcenie  u studenta potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

• wykształcenie u studenta pracy w zespole 
 
8. Neurobiologiczne podstawy sterowania ruchem w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 
• poznanie procesów sterowaniem ruchami w oparciu o czynność układów 

nerwowego i mięśniowego 
• zrozumienie mechanizmów i kierunków  adaptacji układu nerwowo-

mięśniowego do różnych form aktywności  
 

9. Odnowa biologiczna w sporcie 
Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studenta z zabiegami fizykalnymi stosowanymi w odnowie biologicznej 
• zapoznanie studenta z mechanizmami działania czynników fizykalnych  

na organizm ludzki 
 

10. Historia sportu 
Celem przedmiotu jest: 
• ukazanie rozwoju i funkcji kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem 

sportu w zależności od czynników ekonomicznych, społecznych i politycznych 
na tle ogólnych koncepcji pedagogicznych 

• wprowadzenie do studiów na specjalności sport 
• kształtowanie się kultury pedagogicznej szkoleniowca i menedżera oraz jego 

ideowego stosunku do wybranego zawodu 
• zapoznanie studentów z powszechną historią kultury fizycznej ze szczególnym 

uwzględnieniem historii sportu 
 

11. Pedagogika sportu 
Celem przedmiotu jest: 
• rozumie zasady pedagogiczne i ich znaczenie w projektowaniu i realizacji 

edukacji sportowej 
• posiada umiejętność przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej 
• potrafi zastosować w praktyce zasady i metody wychowania i kształcenia 
• posiada wiedzę dotyczącą wartości wychowawczych sportu i potrafi  

ją wykorzystać 
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12. Prawo sportowe 
Celem przedmiotu jest: 
• przybliżenie studentom w niezbędnym zakresie podstawowej wiedzy z zakresu 

prawa 
• przybliżenie studentom w niezbędnym zakresie wiedzy o regulacjach prawnych 

znajdujących zastosowanie w sporcie 
• kształtowanie umiejętności właściwego stosowania w praktyce regulacji 

prawnych znajdujących zastosowanie w sporcie oraz postępowania zgodnego  
z tymi regulacjami, a także umiejętności  reagowania w praktyce na problemy 
prawne towarzyszące aktywności sportowej 

 
13. Psychologia sportu 

Celem przedmiotu jest: 
• opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii i psychologii sportu oraz 

zapoznanie się z wybranymi koncepcjami i pojęciami psychologicznymi 
mającymi zastosowanie w aktywności sportowej 

• nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii sportu 
w odniesieniu do aktywności sportowej 

• nabycie podstawowych kompetencji i kwalifikacji umożliwiających 
oddziaływania środkami z zakresu psychologii sportu  

 
14. Teoria sportu 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z systemowym 

rozumieniem treningu sportowego w różnych odmianach sportu 
• zapoznanie studentów z zasadami projektowania szkolenia sportowego 

w zorganizowanym cyklu diagnoza-prognoza-kontrola ze szczególnym 
uwzględnieniem wstępnych etapów szkolenia 

 
15. Teoria i metodyka treningu sportowego 

Celem przedmiotu jest: 
• poszerzenie wiedzy o sporcie kwalifikowanym, szczególnie w odniesieniu  

do zagadnień projektowania, realizacji i kontroli procesu szkolenia sportowców 
• pozyskanie wiedzy w zakresie wykorzystania aparatury pomiarowej co powinno 

umożliwić zaprogramowanie i przeprowadzenie badań funkcjonalnych 
i wydolnościowych niezbędnych dla doboru odpowiednich metod treningowych 

 
16. Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z podstawami w zakresie zarządzania organizacją 

sportową oraz w zakresie zarządzania projektem sportowym 
• zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania rynku sportu 
• zapoznanie studentów z wybranymi metodami analizy, ułatwiającymi ocenę 

otoczenia dalszego i bliższego organizacji sportowej oraz szacowanie jej 
potencjału  

 
17. Żywienie w sporcie 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie z  podstawowymi zasadami żywienia w sporcie 
• opanowanie podstawowego zasobu wiedzy w zakresie funkcji podstawowych 

składników pokarmowych w organizmie człowieka  
 

Praktyki i obozy 

 
1. Praktyka w klubie 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z całokształtem pracy klubu sportowego 



11 

 

• zapoznanie studentów z całokształtem pracy trenera określonej dyscypliny 
sportowej 

• zapoznanie studentów z zasadami organizacji i przeprowadzenia imprezy 
sportowej 

 
2. Obóz letni 

Celem przedmiotu jest: 
• zapoznanie studentów z różnymi formami prowadzenia zajęć 

o charakterystycznych dla sportu i rekreacji fizycznej. 
• rozwijanie sprawności ogólnej. 

 
3. Obóz zimowy narciarski 

Celem przedmiotu jest: 
• nauka doskonalenie techniki jazdy na nartach. Nauka metodyki nauczania 

narciarstwa oraz analizy techniki narciarskiej i identyfikacji błędów. 
• nauka organizacji zawodów szkolnych w slalomie narciarskim oraz umiejętność 

jazdy na slalomie szkolnym. 
• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć 

z narciarstwa na obozach młodzieżowych oraz sportowych w górach. 
• rozwijanie postaw prozdrowotnych i zainteresowań sportami śnieżnymi oraz 

środowiskiem górskim. 
 
4. Obóz zimowy snowboardowy 

Celem przedmiotu jest: 
• nauka doskonalenie techniki jazdy na snowboardzie. Nauka metodyki nauczania 

snowboardu oraz analizy techniki i identyfikacji błędów. 
• nauka organizacji zawodów szkolnych w slalomie snowboardowym oraz 

umiejętność jazdy na slalomie szkolnym. 
• nauka organizacji i zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć  

ze  snowboardu na obozach młodzieżowych oraz sportowych w górach. 
• rozwijanie postaw prozdrowotnych i zainteresowań sportami śnieżnymi oraz 

środowiskiem górskim. 
 


