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Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne
oraz ich relacje z uniwersalnymi charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK),
charakterystykami drugiego stopnia PRK dla kwalifikacji na poziomie 6 oraz charakterystykami drugiego
stopnia PRK dla obszarów kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej, a także efektami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (SKN), oraz
efektami kształcenia wynikającymi z sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie (SRKS)
Wydział prowadzący kierunek studiów:
Kierunek studiów:
Profil kształcenia:
Stopień studiów:
Poziom polskiej ramy kwalifikacji (PRK)
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego
wychowanie fizyczne
praktyczny
pierwszy
szósty (P6)
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu
oraz nauk o kulturze fizycznej (100%)

MODUŁ: KSZTAŁCENIE OGÓLNE
WIEDZA (ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE)
K_W1 Zna i rozumie elementarne relacje zachodzące między P6U_W
organizmami żywymi a środowiskiem oraz oddziaływania
człowieka na środowisko.
K_W2 Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności P6U_W
intelektualnej, w tym prawa autorskiego.
P6U_W
K_W3 Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
K_W4 Zna zasady bezpiecznego organizowania sportów indywidualnych P6U_W
w formie zajęć sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych.
K_W5 Zna zasady bezpiecznego organizowania wybranych sportów P6U_W
zespołowych w formie zajęć zorganizowanych, rozgrywek
i imprez sportowo-rekreacyjnych.
UMIEJĘTNOŚCI (ABSOLWENT POTRAFI)
Potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i zorganizować P6U_U
K_U1
proste przedsięwzięcia sportowe lub edukacyjne.
Potrafi ocenić i wykorzystać warunki niezbędne do prowadzenia P6U_U
K_U2
podstawowych form działalności sportowej lub edukacyjnej.
Potrafi formułować elementarne cele oraz dobierać metody P6U_U
K_U3
i techniki niezbędne do modelowania zachowań uczestników
form działalności sportowej lub edukacyjnej.
Posiada umiejętność dostrzegania problemów naukowych P6U_U
K_U4
w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i wykorzystywania
podstawowych metod badawczych oraz przygotowania raportu
z badania w zakresie działań sportowych lub edukacyjnych.
Posiada umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej ofiarom P6U_U
K_U5
nieszczęśliwych wypadków, postępowania na miejscu zdarzenia
w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

charakterystyk II stopnia
PRK dla obszaru nauk medycznych
i nauk o zdrowiuoraz nauk o kulturze
fizycznej oraz SRKS i SKN

charakterystyk ogólnych
II stopnia PRK

Opis efektów kształcenia:

uniwersalnych charakterystyk
I stopnia PRK

Symbol efektu kształcenia

Odniesienie do

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK
P6S_WG

P6S_WK
P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_UW
P6S_UO
P6S_UW

P6S_UW
P6S_UO
P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW
P6S_UK

P6S_UW
P6S_UK

P6S_UW

P6S_UW
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Posiada podstawowe umiejętności doboru form aktywności P6U_U
P6S_UW
fizycznej oraz realizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych,
zdrowotnych i estetycznych pod kątem potrzeb rozwojowych
człowieka.
Ma umiejętności językowe w zakresie sportu i edukacji zgodne P6U_U
P6S_UK
K_U7
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (ABSOLWENT JEST GOTÓW DO)
Przejawia
gotowość
do
samodzielnego
rozwiązywania P6U_K
P6S_KO
K_K1
sprecyzowanych
zadań
organizacyjnych
o
charakterze
praktycznym w zakresie działalności sportowej lub edukacyjnej.
MODUŁ: NAUKI PRZYRODNICZE
WIEDZA (ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE)
P6S_WG
K_W6 Zna i rozumie podstawy budowy i funkcjonowania organizmu P6U_W
człowieka ze szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu
oraz podstawowe procesy fizjologiczne i biochemiczne, a także
zmiany anatomiczne.
P6S_WG
K_W7 Zna i rozumie podstawowe procesy zmęczenia i wypoczynku, P6U_W
odnowy biologicznej oraz zasady racjonalnego żywienia
w ustalaniu diety.
P6S_WG
K_W8 Rozumie ciało jako biomechanizm zdolny do działań ruchowych P6U_W
z uwzględnieniem różnorodnych sił i urządzeń technicznych.
Rozumie znaczenie koordynacji nerwowomięśniowej w treningu.
UMIEJĘTNOŚCI (ABSOLWENT POTRAFI)
Posiada umiejętność wykonania i oceny podstawowych pomiarów P6U_U
P6S_UW
K_U8
fizycznych, w tym antropometrycznych, biomechanicznych,
fizjologicznych oraz diagnozowania możliwości wysiłkowych
organizmu i wyznaczania obciążeń treningowych.
Potrafi prawidłowo wykorzystać podstawowe metody i techniki P6U_U
P6S_UW
K_U9
pomiarowe do oceny rozwoju fizycznego oraz dostępne testy
do oceny podstawowych komponentów sprawności fizycznej.
interpretować
wysiłkowe
czynności
organizmu P6U_U
P6S_UW
K_U10 Potrafi
występujące w różnych grupach wiekowych. Umie stosować
podstawowe zasady treningu zdrowotnego. Potrafi kierować
głębokością zmęczenia i rodzajem przerw wypoczynkowych
podczas różnych form aktywności fizycznej o charakterze
zdrowotnym lub rekreacyjnym oraz kierować rozwojem adaptacji
wysiłkowej. Potrafi wyjaśnić i interpretować zmiany metabolizmu
pod wpływem wysiłków o różnej intensywności i czasie trwania
wykorzystując pomiary wybranych parametrów biochemicznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (ABSOLWENT JEST GOTÓW DO)
Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy P6U_K
P6S_KR
K_K2
i umiejętności.
MODUŁ: NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE
WIEDZA (ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE)
P6U_W
P6S_WK
K_W9 Zna i rozumie podstawowe uwarunkowania oraz procesy makroi mikroekonomiczne zachodzące we współczesnym świecie
z uwzględnieniem mechanizmów rynkowych.
P6S_WK
K_W10 Zna i rozumie podstawy funkcjonowania i zarządzania P6U_W
odpowiednimi organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji sportowych.
P6S_WK
K_W11 Zna i rozumie podstawowe zjawiska historyczne, kulturowe, P6U_W
normatywne, społeczne i cywilizacyjne w sporcie w Polsce
i na świecie.
P6S_WG
K_W12 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy psychicznego rozwoju P6U_W
człowieka oraz zachowań jednostki w interakcjach społecznych.
P6S_WG
K_W13 Zna i rozumie podstawowe akty normatywne, metody i formy P6U_W
wychowania i kształcenia w sporcie.
P6S_WK
K_U6

P6S_UW

P6S_UK

P6S_KO

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_KR

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK
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Zna i rozumie podstawy organizacyjne i prawne w zakresie P6U_W
P6S_WK
zarządzania przedsięwzięciami i organizacjami sportowymi lub
edukacyjnymi.
P6S_WK
K_W15 Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności P6U_W
intelektualnej, w tym prawa autorskiego.
UMIEJĘTNOŚCI (ABSOLWENT POTRAFI)
P6S_UW
K_U11 Potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i zorganizować P6U_U
proste przedsięwzięcia sportowe.
P6S_UW
K_U12 Posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi P6U_U
normami i regułami, a także posiada umiejętność stosowania
prawa w działalności sportowej.
P6S_UW
K_U13 Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem P6U_U
podstawowych technik informatycznych i elektronicznych źródeł
P6S_UK
informacji.
umiejętność
wykonania
wybranych
pomiarów P6U_U
P6S_UW
K_U14 Posiada
psychospołecznych oraz ich ogólnej oceny w sporcie.
P6S_UW
K_U15 Posiada podstawową umiejętność analizowania zjawisk P6U_U
społecznych i ekonomiczno-gospodarczych w zakresie sportu.
P6S_UW
K_U16 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi zasadami, P6U_U
formami, środkami i metodami w projektowaniu i realizacji
przedsięwzięć sportowych.
P6S_UW
K_U17 Posiada podstawowe umiejętności oceny i przewidywania P6U_U
ludzkich
zachowań,
analizowania
ich
motywów
oraz konsekwencji społecznych w obszarze dotyczącym sportu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (ABSOLWENT JEST GOTÓW DO)
Ocenia krytycznie zachowania nieetyczne w działalności P6U_K
P6S_KK
K_K3
zawodowej i osobistej oraz opiera swoje działania o obowiązujące
uregulowania prawne.
Posiada zdolność do pracy w zespole – aktywnie uczestniczy P6U_K
P6S_KO
K_K4
w pracy grup (zespołów) i organizacji realizujących cele
społeczne, szczególnie w zakresie działalności sportowej.
Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i przekazywać P6U_K
P6S_KR
K_K5
podstawową wiedzę związaną ze sportem.
Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy P6U_K
P6S_KR
K_K6
i umiejętności.
MODUŁ: UMIEJĘTNOŚCI
WIEDZA (ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE)
P6S_WG
K_W16 Zna technikę wykonania, asekuracji i metodykę nauczania P6U_W
w zakresie wybranych sportów indywidualnych oraz zasady
bezpiecznego organizowania tych sportów w formie zajęć
sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych.
P6S_WG
K_W17 Zna technikę wykonania, metodykę nauczania w zakresie P6U_W
wybranych sportów zespołowych oraz zasady bezpiecznego
organizowania tych sportów w formie zajęć zorganizowanych,
rozgrywek i imprez sportowo-rekreacyjnych w sport.
P6S_WG
K_W18 Zna podstawowe zasady, formy, środki i metody treningu P6U_W
oraz czynniki warunkujące rozwój sportu rekreacyjnego
i kwalifikowanego.
P6S_WG
K_W19 Zna podstawowe działanie i możliwości wykorzystania urządzeń P6U_W
sportowych do uprawiania ćwiczeń, treningu, przeprowadzania
P6S_WK
zawodów.
P6S_WG
K_W20 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z aktywnością P6U_W
i sprawnością fizyczną oraz uczeniem się i nauczaniem czynności
ruchowych.
UMIEJĘTNOŚCI (ABSOLWENT POTRAFI)
P6S_UW
K_U18 Posiada umiejętność stosowania podstawowych metod, form P6U_U
i środków w edukacji sportowej społeczeństwa
P6S_UO
K_W14

P6S_WK

P6S_WK

P6S_UW
P6S_UW

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW

P6S_UW

P6S_KK

P6S_KO

P6S_KR
P6S_KR

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG

P6S_UW
P6S_UO
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Potrafi formułować elementarne cele oraz dobierać metody P6U_U
P6S_UW
i techniki niezbędne do modelowania zachowań uczestników form
P6S_UK
działalności sportowej.
P6S_UO
P6S_UW
K_U20 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi zasadami, P6U_U
formami, środkami i metodami w projektowaniu i realizacji
P6S_UO
przedsięwzięć sportowych.
P6S_UK
K_U21 Potrafi posługiwać się podstawowym językiem dyscypliny, P6U_U
formułować i wyrażać własne poglądy oraz idee w ważnych
sprawach społecznych i światopoglądowych dotyczących sportu.
P6S_UW
K_U22 Posiada standardowe umiejętności ruchowe z zakresu wybranych P6U_U
sportów indywidualnych i zespołowych umożliwiających
P6S_UU
samodzielne uczestnictwo w formach sportowych, rekreacyjnych,
zdrowotnych i estetycznych.
P6S_UW
K_U23 Posiada podstawowe umiejętności doboru form aktywności P6U_U
fizycznej oraz realizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych,
P6S_UO
zdrowotnych i estetycznych pod kątem potrzeb rozwojowych
człowieka w zakresie działalności sportowej.
P6S_UW
K_U24 Umie pokazać technikę wykonania i prawidłowo stosować P6U_U
metodykę nauczania w zakresie wybranych sportów
P6S_UU
indywidualnych i zespołowych, w grupach różniących się
P6S_UO
wiekiem i poziomem sprawności oraz ocenić ich sprawność
specjalną. Potrafi bezpiecznie organizować i prowadzić zajęcia
edukacyjne, rozgrywki i imprez sportowo-rekreacyjnych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (ABSOLWENT JEST GOTÓW DO)
Przejawia
gotowość
do
samodzielnego
rozwiązywania P6U_K
P6S_KR
K_K7
sprecyzowanych
zadań
organizacyjnych
o
charakterze
praktycznym w zakresie działalności sportowej.
Rozwija własne upodobania sportowe, uczestniczy w życiu P6U_K
P6S_KR
K_K8
sportowym korzystając z różnych jego form przyczyniając się do
wprowadzania jednostek i grup środowiskowych w kulturę sportu.
Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i przekazywać P6U_K
P6S_KR
K_K9
podstawową wiedzę związaną ze sportem.
P6S_KR
K_K10 Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy P6U_K
i umiejętności.
P6U_K
P6S_KR
K_K11 Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach sportowych.
zadania
w
sposób
zapewniający P6U_K
P6S_KR
K_K12 Realizuje
bezpieczeństwo uczestnikom działań sportowych.
P6S_KO
MODUŁ: SPECJALIZACJE Z OBSZARU SPORTU, EDUKACJI I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
WIEDZA (ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE)
P6S_WG
K_W21 Opisuje fakty i wyjaśnia zjawiska w zakresie wybranej P6U_W
specjalizacji.
P6S_WK
K_U19

K_U25

UMIEJĘTNOŚCI (ABSOLWENT POTRAFI)
Stosuje wiedzę w działaniach typowych dla roli zawodowej P6U_U
w zakresie wybranej specjalizacji.

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW
P6S_UO
P6S_UK

P6S_UW
P6S_UU

P6S_UW
P6S_UO

P6S_UW
P6S_UU
P6S_UO

P6S_KR

P6S_KR

P6S_KR
P6S_KR
P6S_KR
P6S_KR
P6S_KO

P6S_WG
P6S_WK
SRKS4_W/
SRKS5_W/
SRKS6_W*
SKN_W1
SKN_W2
P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO
SRKS4_U/
SRKS5_U/
SRKS6_U*
SKN_U1
SKN_U2
SKN_U3
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K_U26

K_K13

Demonstruje umiejętności ruchowe niezbędne do pełnienia roli
zawodowej w zakresie wybranej specjalizacji.

P6U_U

P6S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (ABSOLWENT JEST GOTÓW DO)
W działaniach typowych dla roli zawodowej w zakresie wybranej P6U_K
P6S_KK
specjalizacji demonstruje kompetencje społeczne.
P6S_KO
P6S_KR

P6S_UU
SRKS4_U/
SRKS5_U/
SRKS6_U*
SKN_U1
SKN_U2
SKN_U3
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
SRKS4_K/
SRKS5_K/
SRKS6_K*
SKN_K1
SKN_K2

MODUŁ: TOŻSAMOŚĆ
K_W22

K_W23

K_W24
K_W25
K_W26

K_U27

K_U28

K_U29

K_U30

K_U31

K_K14

WIEDZA (ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE)
Omawia znaczenia aktywności fizycznej w kształtowaniu ciała, P6U_W
P6S_WG
zdrowia (fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego)
oraz tożsamości zdrowotnej człowieka.
Wyjaśnia podstawowe osobowościowe, społeczne, ekonomiczne P6U_W
P6S_WG
i kulturowe uwarunkowania zdrowego stylu życia, w tym
P6S_WK
aktywności fizycznej oraz omawia zasady promocji zdrowia.
Omawia podstawowe sposoby kształtowania, pomiaru i oceny P6U_W
P6S_WG
postaw prosomatycznych, prospołecznych.
Omawia zasady zabezpieczania miejsca wypadku i udzielania P6U_W
P6S_WG
pierwszej pomocy.
P6S_WK
Omawia sposoby pomiaru i oceny podstawowych komponentów P6U_W
P6S_WG
sprawności fizycznej.
UMIEJĘTNOŚCI (ABSOLWENT POTRAFI)
Planując i prowadząc zajęcia, których celem jest kształtowanie P6U_U
P6S_UW
postaw prosomatycznych i prospołecznych, wykorzystuje proste
P6S_UK
metody dydaktyczne w zależności od warunków zajęć
P6S_UO
oraz dokonuje pomiaru ww. postaw.
W ramach działalności dotyczącej wychowania fizycznego lub P6U_U
P6S_UK
zdrowego stylu życia skutecznie komunikuje się z jednostką
i grupą społeczną.
W ramach działalności edukacyjnej dotyczącej zdrowego stylu P6U_U
P6S_UW
życia stosuje podstawowe zasady i metody kształtowania
P6S_UK
umiejętności życiowych (life skills) sprzyjających zdrowiu
i jakości życia człowieka.
W działaniach typowych dla ról zawodowych z obszaru P6U_U
P6S_UW
wychowania fizycznego lub zdrowego stylu życia, przewiduje
zagrożenia dla życia i zdrowia, właściwie zachowuje się
w sytuacji wypadku oraz udziela pierwszej pomocy.
Dokonuje pomiaru i oceny wysiłku fizycznego, aktywności P6U_U
P6S_UW
fizycznej oraz sprawności fizycznej człowieka, wykorzystując
podstawowe środki.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (ABSOLWENT JEST GOTÓW DO)
Identyfikuje się ze środowiskiem akademickim i autonomicznie P6U_K
P6S_KK
określa swoje zawodowe priorytety.
P6S_KR

P6S_WG

P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UK

P6S_UW
P6S_UK

P6S_UW

P6S_UW

P6S_KK
P6S_KR

Objaśnienia zastosowanych skrótów:
K (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia kierunkowego
W – efekty z kategorii wiedzy
U (po podkreślniku) – efekty z kategorii umiejętności
K (po podkreślniku) – efekty z kategorii kompetencji społecznych
P6S – poziom PRK dla szkolnictwa wyższego
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U (przed podkreślnikiem) – charakterystyki uniwersalne poziomów w PRK
S – charakterystyki drugiego stopnia poziomów w PRK
WG – kategorie opisowe wiedzy: zakres i głębia
WK – kategorie opisowe wiedzy: kontekst
UW – kategorie opisowe umiejętności: wykorzystanie wiedzy
UK – kategorie opisowe umiejętności: komunikowanie się
UO – kategorie opisowe umiejętności: organizacja pracy
UU – kategorie opisowe umiejętności: uczenie się
KK – kategorie opisowe kompetencji: oceny
KO – kategorie opisowe kompetencji: odpowiedzialność
KR – kategorie opisowe kompetencji: rola zawodowa
SKN… – efekty kształcenia określone w Standardach Kształcenia Nauczycieli (Załącznik do rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela)
SRKS… – efekty kształcenia opisane w sektorowej ramie kwalifikacji w sporcie odpowiednio na poziomie od 4 do 6
(Sektorowa rama kwalifikacji w sporcie. Kwalifikacje przejrzyste dla trenerów, instruktorów i ich
pracodawców. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015)
* W sylabusie określona zostanie informacja o poziomie realizowanych efektów w odniesieniu do poziomu
sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie.
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