
Programy przedmiotów na kierunku wychowanie fizyczne, studia I stopnia, 

 niestacjonarne 
 

 
A1 Technologia informacyjna 

 

A2a Język angielski 

A2b Język niemiecki 
 

A3 Organizacja i prawo w oświacie 
 

A4 Informacja biblioteczna 
 

A5 Biologia z elementami biochemii 
 

A6 Ekologia i ochrona środowiska 
 

A7 Ochrona własności intelektualnej 
 

A8 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 
 

A9 Seminarium dyplomowe 
 

A10 Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 

 

 
B1 Pedagogika 

 

B2 Etyka zawodu nauczyciela 
 

B3 Psychologia ogólna 
 

B4 Psychologia rozwoju człowieka 
 

B5 Przygotowanie psych. - pedagogiczne zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych  
 

B6 Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza  
 

 

 
 

C1 Podstawy dydaktyki 
 

C2 Emisja głosu 
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D1 Anatomia 
 

D2 Antropologia 
 

D3 Fizjologia człowieka 
 

D4 Antropomotoryka 
 

D5 Biomechanika 
 

D6 Historia kultury fizycznej 
 

D7 Podstawy treningu ogólnorozwojowego 
 

D8 Teoria i metodyka sport. gier zespołowych: piłka nożna 
 

D9 Teoria i metodyka sport. gier zespołowych: piłka ręczna 
 

D10 Teoria i metodyka sport. gier zespołowych: koszykówka 
 

D11 Teoria i metodyka sport. gier zespołowych: piłka siatkowa 
 

D12 Gimnastyka   
 

D13 Lekka atletyka 
 

D14 Pływanie 
 

D15 Teoria sportu 
 

D16 Rytmika i taniec 
 

D17 Zabawy i gry ruchowe 
 

D18 Edukacja zdrowotna 
 

D19 BHP
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E1a Sporty indywidualne - fitness 
 

E1b Sporty indywidualne - LA terenowa 
 

E1c Sporty indywidualne - badminton 
 

E1d Sporty indywidualne - nordic walking 
 

E1e Sport indywidualny - tenis stołowy 
 

E1f Sporty indywidualne - kolarstwo 
 

E2a Sporty indywidualne - kulturystyka 
 

E2b Sporty indywidualne - podnoszenie ciężarów 
 

E3a Sporty indywidualne - samoobrona 
 

E3b Sporty indywidualne - karate 
 

E4a Unihokej 
 

E4b Wrotkarstwo 
 

E5a Charakterystyka wad postawy ciała 
 

E5b Zabawy i gry ruchowe w profilaktyce wad postawy 
 

E5c Turystyka dzieci i młodzieży 
 

E6a Komunikacja interpersonalna 
 

E6b Sztuka wystąpień publicznych 
 

E7a Coaching sportowy 
 

E7b Trening asertywności 
 

E8a Sporty indywidualne - trening zdrowotny 
 

E8b Sporty indywidualne - żywienie i suplementacja 
 

E9a Odnowa biologiczna 
 

E9b Medycyna sportu 
 

E9c Higiena szkolna 

 
 

 

F1 Teoria wychowania fizycznego 
 

F2 Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela wychowania fizycznego 
 

F3 Metodyka wychowania fizycznego w szkole podstawowej 
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G1a Obóz letni 
 

G1b Obóz zimowy 
 

G2 Praktyka zawodowa, dydaktyczno-metodyczna w szkole podstawowej 
 

G3 Praktyka specjalizacyjna 

 
 

Ha1 Specjalizacja piłka nożna - teoria piłki nożnej i rozwijanie uzdolnień motorycznych 

Ha2 Specjalizacja piłka nożna - sprawność ukierunkowana 

Ha3 Specjalizacja piłka nożna - sprawność specjalna i taktyka 

Ha4 Specjalizacja piłka nożna - metodyka nauczania, sędziowanie 

 

Hb1 Specjalizacja trener personalny - podstawowe formy treningu sportowego 

Hb2 Specjalizacja trener personalny - metody stosowane w treningu siłowym, szybkościowym, 

wytrzymałościowym 

Hb3 Specjalizacja trener personalny - nowoczesne formy treningu sportowego 

 

Hc1 Specjalizacja kolarstwo - etapizacja i planowanie procesu szkolenia kolarskiego 

Hc2 Specjalizacja kolarstwo - fizjologiczne podstawy treningu kolarskiego 

Hc3 Specjalizacja kolarstwo - metodyka treningu kolarskiego 

 

Hd1 Specjalizacja trener przygotowania motorycznego - badania profilaktyczne, odnowa 

biologiczna i żywienie w sporcie 

Hd2 Specjalizacja trener przygotowania motorycznego - fizjologia, biochemia i biomechanika 

wysiłku fizycznego 

Hd3 Specjalizacja trener przygotowania motorycznego - teoria i praktyka treningu cech 

motorycznych 

Hd4 Specjalizacja trener przygotowania motorycznego - Testy zdolności i wydolności fizycznej 

 
 

He1 Specjalizacja menedżer sportu - marketing i negocjacje w sporcie  

He2 Specjalizacja menedżer sportu - protokół, ceremoniał, etykieta i public relation w sporcie  

He3 Specjalizacja menedżer sportu - zarządzanie obiektami sportowymi 

He4 Specjalizacja menedżer sportu - organizacja imprez sportowych  
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