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Efekty kształcenia dla kierunku
wychowanie fizyczne
Poziom kształcenia

studia drugiego stopnia

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy

magister

I. Obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej.
Dziedzina nauk o kulturze fizycznej.
Efekty kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne zaliczono w 100 % do obszaru nauk
medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Takie umiejscowienie wynika
z faktu, iż efekty kierunkowe pokrywają się w pełni z efektami obszarowymi oraz
kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej.
II. Efekty kształcenia

Symbol
kierunkowych
efektów
kształcenia

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku
wychowanie fizyczne absolwent:

Odniesienie do
efektów kształcenia
w obszarach
kształcenia w zakresie
nauk medycznych
i nauko zdrowiu
oraz
nauk o kulturze
fizycznej

WIEDZA

K_W01

Posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę
z zakresu biologicznych i środowiskowych
uwarunkowań rozwoju osobniczego

M2_W01
M2_W02
M2_W04

K_W02

Zna prakseologiczne ogniwa procesu
wychowania fizycznego

M2_W01
M2_W03
M2_W04

K_W03

Posiada wiedzę dotyczącą historii starożytnych
i nowożytnych igrzysk olimpijskich a także
ogólną wiedzę z zakresu kultury europejskiej

M2_W01
M2_W08

K_W04

Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę
o zjawiskach społecznych i rządzących nimi
prawidłowościami istotnymi z punktu

M2_W08
M2_W09
M2_W10

widzenia kultury fizycznej
K_W05

Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu analizy statystycznej, zastosowań
informatyki w wychowaniu fizycznym i sporcie

M2_W07

K_W06

Ma pogłębioną wiedzę na temat promocji
zdrowia i zdrowego stylu życia

M2_W06
M2_W10

K_W07

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat norm
etycznych i etyki zawodu nauczycielawychowawcy oraz zna i rozumie pojęcia
z zakresu prawa autorskiego

M2_W09
M2_W11

K_W08

Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania
psychologii i pedagogiki sportu w procesie
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
a także w podejmowaniu aktywności fizycznej
osób w różnym wieku

M2_W03
M2_W04
M2_W06
M2_W09

K_W09

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą
przebiegu procesu szkolenia sportowego oraz
systemu szkolenia sportowego

M2_W05
M2_W10

K_W10

Posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę
na temat pozytywnych i negatywnych skutków
treningu sportowego i zdrowotnego

M2_W05
M2_W10

K_W11

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat
metodologii badań w obszarze nauk o kulturze
fizycznej

M2_W04
M2_W07
M2_W05

K_W12

Posiada ugruntowaną wiedzę związaną
z planowaniem i realizacją procesu treningowego

K_W13

Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę
z zakresu motoryczności człowieka

M2_W03
M2_W10

K_W14

Posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę
dotyczącą diagnozowania i prognozowania
sprawności fizycznej ogólnej oraz sprawności
specjalnej w zakresie wybranych dyscyplin sportu

M2_W05
M2_W09

K_W15

Posiada pogłębioną i ugruntowaną wiedzę
z zakresu pedagogiki specjalnej, wychowania
fizycznego specjalnego oraz sportu osób
niepełnosprawnych

M2_W04
M2_W06

K_W16

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą
diagnozowania, prognozowania, planowania
i realizacji w zakresie indywidualnych potrzeb
osób aktywnych ruchowo

M2_W06
M2_W09
M2_W12

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności wykorzystania
prakseologicznych ogni w procesu wychowania
fizycznego w tworzeniu autorskich programów
nauczania

M2_U05
M2_U07
M2_U13

K_U02

Potrafi prowadzić zajęcia wychowania fizycznego
oraz pozalekcyjne zajęcia ruchowe z wybranych
dyscyplin sportowych na wszystkich
etapach edukacji

M2_U09
M2_U10
M2_U11

K_U03

Posiada umiejętność podejmowania samodzielnej
i kreatywnej działalności w zakresie organizacji
imprez sportowo-rekreacyjnych osób
pełnosprawnych i niepełnosprawnych fizycznie

M2_U01
M2_U02
M2_U03
M2_U12

K_U04

Posiada pogłębione umiejętności planowania
treningu sportowego wybranych dyscyplin
sportu oraz treningu zdrowotnego

M2_U08
M2_U09

K_U05

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną
w planowaniu indywidualnych obciążeń
treningowych

M2_U05
M2_U09

K_U06

Posiada umiejętność prowadzenia zajęć z osobami
niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo

M2_U09
M2_U11

K_U07

Potrafi przygotować dzieci i młodzież o różnym
poziomie wyszkolenia sportowego do udziału
w rywalizacji sportowej na zróżnicowanych
szczeblach współzawodnictwa

M2_U04
M2_U08
M2_U10

K_U08

Posiada pogłębione umiejętności
wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu
reakcji organizmu na wysiłek fizyczny
w działaniu praktycznym

M2_U02

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania,
wyszukiwania i analizowania danych
statystycznych oraz wykorzystywania technologii
informacyjnej w zakresie wychowania fizycznego
i sportu

M2_U02
M2_U06

K_U10

Potrafi przygotować prace naukowe z zakresu
kultury fizyczne oraz poprawnie zaplanować
i przygotować pracę magisterską

M2_U06
M2_U08
M2_U13
M2_U14

K_U11

Posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+

M2_U15

K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy
i umiejętności

M2_K01
M2_K02
M2_K05

K_K02

Potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać
oraz przyjmować wspólne cele działania,
potrafi przyjąć rolę lidera

M2_K01
M2_K05
M2_K06

K_K03

Współpracuje z organizacjami i klubami
sportowymi

M2_K04
M2_K08

K_K04

Podejmuje działania na rzecz promowania
całożyciowej aktywności fizycznej

M2_K07
M2_K09

K_K05

Promuje zdrowy styl życia w środowisku
lokalnym

M2_K09

K_K06

Dba o prestiż swojego zawodu

M2_K03

z upoważnienia
prof. dr hab. Marek Koziorowski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

