
Załącznik  
do uchwały nr 540 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych   
prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 

 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych -  

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna 

 

 

Podstawę prawną dla opracowania efektów kształcenia dla Studiów podyplomowych 

Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna stanowią: 

 

• Rozporządzenie z Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 sierpnia 2011 roku w 
sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i 
artystycznych. 

• Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz, 
131) Dziennik Ustaw z dnia 6 lutego 2012 r. poz. 131 
 

 
Efekty kształcenia realizowane na studiach podyplomowych wynikają z efektów kształcenia 

w podstawie programu kierunku wychowanie fizyczne i odnoszą się do realizacji modułów 

kształcenia. 

 

 

Moduł  Komponent modułu Symbol Godziny  Punkty 

ECTS 

Moduł 4:  

Przygotowanie do 
nauczanie kolejnego 
przedmiotu 

Przygotowanie w zakresie 
merytorycznym 

M 
 

120 28 

Dydaktyka przedmiotu D 170 25 

Praktyka  R 60 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Efekty kierunkowe kształcenia zgodne z modułem 4  
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Efekty kierunkowe kształcenia dla Studiów podyplomowych 
 Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna 

 
Po ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela absolwent posiada: 

 
Symbol 
modułu 
kształcenia 

  WIEDZA   

K1_W01 Posiada wiedzę z zakresu anatomicznych, fizjologicznych i biologicznych podstaw nauk o 
z zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej  

 M 

K1_W02 Posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych i biomechanicznych  podstaw nauk o z 
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej  

 M 

K1_W04 Zna genezę ćwiczeń fizycznych oraz uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w 
poszczególnych epokach. Zna historię i rozwój nowożytnego ruchu olimpijskiego  

 - 

K1_W05 Zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 
chorobowych. Ma podstawową wiedzę o zasadach promocji zdrowia i zdrowego trybu 
życia  

 M, D 

K1_W06 Zna miejsce wychowania fizycznego w edukacji oraz podstawowe pojęcia i mechanizmy 
odnoszące się do rozwoju psychofizycznego oraz motorycznego dzieci i młodzieży. Ma 
wiedzę o kształtowaniu odpowiednich postaw potrzebnych w zawodzie nauczyciela 

 M 

K1_W07 Ma elementarną wiedzę i  zna terminy dotyczące metod dydaktycznych, zasad nauczania, 
budowy i typach lekcji oraz oceny w procesie wychowania fizycznego   M 

K1_W08 
Ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach+B18 i 
placówkach oświatowo-wychowawczych. Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej 
pomocy  

 D 

K1_W09 
Ma podstawową wiedzę o organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego, jako 
animatora i kreatora życia sportowego w instytucjach i placówkach oświatowo-
wychowawczych. Zna stan aktualny oraz kierunki zmian systemu oświaty w Polsce. Zna 
zasady organizacji turystyki i rekreacji 

 P 

K1_W10 
- 

- 

K1_W11 - 
- 

K1_W12 
Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o kulturze 
fizycznej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i 
narzędziach badawczych 

 D 

  UMIEJĘTNOŚCI   

K1_U01 
Posiada umiejętności lokalizowania i nazywania elementów budowy ciała i jego funkcji. 
Potrafi dokonać oceny budowy i wydolności organizmu człowieka na różnym poziomie 
rozwoju ontogenetycznego 

 M, D 

K1_U02 
Potrafi podjąć działania diagnostyczne i profilaktyczne dotyczące aktywności fizycznej, 
potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w zakresie nauk o 
kulturze fizycznej 

 M 

K1_U04 
Potrafi interpretować współczesne zjawiska zachodzące w kulturze fizycznej  M 



K1_U05 
Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i terapeutyczne odpowiadające 
potrzebom jednostki i grupy społecznej 

 M, D 
K1_U06 

Potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu nauk o kulturze fizycznej z 
uwzględnieniem obowiązujących norm i oraz dostępnych warunków  P 

K1_U07 
Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności 
fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych o kulturze fizycznej  

 M, D, P 

K1_U08 
Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne z 
zakresu bezpieczeństwa i ergonomii  

 D 

K1_U09 Umie wykorzystać zasady i normy prawa oświatowego oraz formułować i rozwiązywać 
problemy formalno-prawne. Potrafi organizować imprezy sportowo-rekreacyjne i 
turystyczne  

 - 

K1_U10 Umie rozwiązywać problemy charakterystyczne dla współczesnego świata. Potrafi 
komunikować się z jednostką i grupą społeczną w zakresie związanych ze studiowanym 
kierunkiem  

 - 

K1_U11 
Posiada umiejętności techniczne w posługiwaniu się sprzętem i aparaturą stosowaną w 
zakresie dziedzin wiedzy o kulturze fizycznej. Potrafi korzystać  z technik 
informatycznych  

 M 

K1_U12 
Posiada umiejętności korzystania z metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w 
naukach o kulturze fizycznej.  Potrafi samodzielnie formułować tekst i poprawnie 
wnioskować 

 D 

K1_U13 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla 
studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 - 

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE   
K1_K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  M, D, P 

K1_K02 
Jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów  M, P 

K1_K03 
Okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, grup społecznych oraz troskę o ich 
zdrowie i rozwój psychomotoryczny 

 M, D, P 

K1_K04 
Potrafi współdziałać i  pracować w grupie, rozwijać i wpajać postawy uczciwej 
rywalizacji sportowej i zasad fair play  

 M, D, P 

K1_K05 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub 
innych zadań   

M, D, P 

K1_K06 
Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu  M, D, P 

K1_K07 

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym 
przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy 

 M, D, P 

K1_K08 
Potrafi formułować opinie dotyczące, jednostek, grup społecznych w kontekście 
związanym z wykonywaniem zawodu  

 M, D, P 

K1_K09 
Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla 
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów  M, D, P 

 

 


