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Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
KARTA OPISU ZAJĘĆ (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2019/2021
Jednostka Organizacyjna:

Zakład Sportów Walki

Poziom studiów (I stopień/II stopień/ jednolite
studia magisterskie)

Profil studiów (ogólnoakademicki/praktyczny)

Nazwa zajęć (przedmiotu):

Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne):
stacjonarne

Kierunek: Wychowanie fizyczne

II stopień

praktyczny
Specjalizacja Instruktorska - Przygotowanie motoryczne w sportach walki (judo, ju jitsu, brazylijskie ju
jitsu)
Rok

Semestr

2

3-4

Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za zajęcia (przedmiot):
E-mail: beata.wolska@wp.pl
Wymagania wstępne:

Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia

Liczba godzin
stacjonarne

50
200

niestacjonarne

Punkty
ECTS

-

4
16

Typ zajęć
(obligatoryjny
do wyboru)

Do wyboru

Język
wykładowy
polski

Beata Wolska

Cele zajęć (przedmiotu):
Przygotowanie studentów do pracy dydaktycznej, organizacyjnej i wychowawczej w zawodzie instruktora przygotowania motorycznego w sportach walki )(judo, ju jitsu,
brazylijskie ju jitsu) z osobami na każdym etapie szkolenia sportowego w szkołach, w klubach i innych organizacjach sportowych. Zapoznanie studentów z treningiem
siły mięśniowej w sportach walki (w różnych warunkach) oraz wykorzystanie jego walorów w treningu zdrowotnym.

Opis efektów uczenia się dla zajęć oraz ich powiązanie z efektami uczenia się dla kierunku
WIEDZA
W1
W2

Zna zasady, formy, środki i metody treningu siły mięśniowej w sportach walki (judo, ju jitsu, brazylijskie ju jitsu).
Zna i rozumie pojęcia związane z treningiem siły mięśniowej w sportach walki i sprawnością fizyczną oraz uczeniem się i nauczaniem
czynności ruchowych charakterystycznych dla treningu motorycznego w sportach walki (judo, ju jitsu, brazylijskie ju jitsu).

K_W11
K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
U1

U2

U3

Potraﬁ posługiwać się elementarną terminologią związaną z treningiem motorycznym w sportach walki. Potrafi formułować i
wyrażać własne poglądy oraz idee w ważnych sprawach dotyczących treningu motorycznego w sportach walki (judo, ju jitsu,
brazylijskie ju jitsu).

K_U09

Posiada umiejętności ruchowe z zakresu treningu motorycznego w sportach walki, szczególnie z uwzględnieniem struktury ruchu
wybranych elementów technicznych sportów walki (judo, ju jitsu, brazylijskie ju jitsu), umożliwiających samodzielne uczestnictwo w
K_U10
formach sportowych, rekreacyjnych, zdrowotnych i estetycznych.
Posiada umiejętność stosowania metod, form i środków charakterystycznych dla treningu motorycznego w sportach walki.

K_U11

K1

Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach sportowych związanych z przygotowaniem motorycznym w sportach walki.

K_K06

K2

Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom działań sportowych związanych z treningiem motorycznym
w sportach walki (judo, ju jitsu, brazylijskie ju jitsu).

K_K07

KOMPETENCJE

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów uczenia się:
Aby uzyskać zaliczenie zajęć ( przedmiotu ) na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty uczenia się.
Metody oceny
• W1, W2, U1 – praca pisemna lub odpowiedź ustna
• W1, U2-U3, K1, K2 – ocena ekspercka
Kryteria oceny
- WI, W2, U1 - ocena pozytywna przy co najciemniej 60% poprawnych odpowiedzi (forma zaliczenia pisemna, ustna)
- W1, U2, U3, KI, K2– zgodność ze standardem, ocena ekspercka, jakość techniczna, forma zaliczenia: demonstracja poszczególnych elementów technicznych i metodyki
nauczania technik judo, ocena pozytywna przy co najmniej 60% poprawnych demonstracji, odpowiedzi ustnych.

Metody i formy realizacji zajęć ( przedmiotu):

- wykład tradycyjny, wykład z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,
- zajęcia o charakterze praktycznym, trening umiejętności,
- indywidualne prace pisemne.

Treści kształcenia:
Wykłady:
Trening sportowy. Zasady, formy, środki i metody treningu siły mięśniowej w sportach walki (judo i ju jitsu). Charakterystyka dyscypliny (judo i ju jitsu). Obciążenia
treningowe. Kontrola poziomu przygotowania siłowego. Trening zdrowotny.

Ćwiczenia:
Zasady bezpieczeństwa oraz ochrony stanu zdrowia podczas prowadzenia zajęć. Zasady, formy, środki i metody treningu siły w sportach walki – podstawowe pojęcia.
Metodyka treningu siły w sportach walki. Trening maksymalnych możliwości siłowych w sportach walki. Trening szybkościowo-siłowy w sportach walki. Trening
wytrzymałościowo-siłowy w sportach walki. Trening izometryczny w sportach walki. Trening siły w uwzględnieniem wieku i poziomu sprawności. Trening siłowy
stosowany w programach utraty tkanki tłuszczowej.
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, na podstawie wykonanych przez studenta prac pisemnych oraz
oceny eksperckiej umiejętności i kompetencji demonstrowanych w trakcie zajęć. Zaliczenie
wykładów na ocenę na podstawie odpowiedzi ustnych, pracy pisemnej wykonanych przez
studenta.

Forma zaliczenia:
Literatura:
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(158): 19-24.
3. Błach W. (2005): Judo. Wybrane zagadnienia treningu i walki sportowej, Biblioteka Trenera, COS, Warszawa.
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Uzupełniająca:
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Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta

Aktywność

stacjonarne

Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Wykonanie prac zaliczeniowych
Zawody sportowe
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za zajęcia (przedmiot)

niestacjonarne

godz. 50
godz.50
godz.200
godz.100
godz.20
godz.60
godz.20
godz.500
ECTS 20

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

