Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki
w Pruszkowie
Informacje na temat obozu letniego w Garczynie k/ Kościerzyny dla studentów I i II roku studiów I
stopnia wychowania fizycznego.
w terminie 29.08-05.09.2021 r.
Miejsce: Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe 83-407 Łubiana, Garczyn
Kontakt-: tel./fax 58 686 28 86 lub mielniczukmarcin@wp.pl
Rozpoczęcie obozu: 29.08.2021 r. (niedziela) - przyjazd do godz. 13,00. Pierwszy posiłek w tym dniu obiad. Rozpoczęcie zajęć godz. 15,30.
Zakończenie obozu: 05.09.2021 r. (niedziela) – godz. 14,00. Ostatni posiłek w tym dniu – śniadanie.
Bezwzględnie wymagany ubiór: sztormiak lub nieprzemakalny płaszcz bądź dres/kurtka z
nieprzemakalnego ortalionu oraz strój sportowy.
Zalecany ubiór i wyposażenie osobiste: ciepły lekki ubiór, dresy, obuwie sportowe typu adidasy (wyłącznie
do zajęć), nakrycie głowy, kurtka typu polar, spodenki sportowe, kostium kąpielowy, klapki, kalosze,
koszulki T-shirt, okulary przeciwsłoneczne, zeszyt, 2 długopisy, mile widziany będzie instrument muzyczny,
latarka.
Ze zrozumiałych względów prosimy nie zabierać wartościowych rzeczy!!!
Dokumenty – każdy student zobowiązany jest posiadać, dowód osobisty i legitymację studencką.
Zakwaterowanie: student po przyjeździe do Ośrodka winien zgłosić się do recepcji. Tam nastąpi rejestracja.
Wykaz przedmiotów:
 Gry terenowe
 Kajakarstwo
 Zajęcia terenowe
 Zajęcia ogólnorozwojowe
 Survival
 Ratownictwo wodne
 Letnie formy rekreacji
 Animacja kulturalna
 Tenis
Zaliczenie obozu – na zakończenie prowadzący wystawią studentom oceny z poszczególnych przedmiotów.
Warunkiem zaliczenia obozu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów. Kierownictwo
obozu nie przewiduje wcześniejszych zwolnień studentów z zajęć przed zakończeniem wyznaczonego
terminu. Bezpieczeństwo – w trakcie trwania obozu każdego uczestnika obowiązuje regulamin ośrodka oraz
regulamin obozu WSKFiT.
UWAGA:
Na obozie będzie można zdobyć uprawnienia: wychowawcy i kierownika wypoczynku dzieci i
młodzieży.
Opłata łączna 1000 zł płatna w ratach:
350zł do 1.05.2021
350zł do 1.07.2021
300zł do 15.08.2021
Opłata za obóz na indywidualny numer konta bankowego studenta.
Zapisy na obóz odbywają się telefonicznie 022 759 55 29 oraz emailowo na adresy dziekanat@wskfit.pl
dziekanat1@wskfit.pl podyplomowe@wskfit.pl .
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Na platformie moodla w zakładce Dziekanat informacje mają Państwo dostępne zgłoszenie
uczestnictwa w obozie, które należy wypełnić i przesłać do dziekanatu.

Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni
po zakończeniu tego okresu. Oznacza to, że legitymacje studenckie są ważne do odwołania.
Wobec powyższego, informujemy, że nie ma konieczności przeprowadzania procesu przedłużania ważności
legitymacji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.
Zobacz więcej:
https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazkuz-covid-19

UWAGA!!!
STUDENCI II ROKU CYKLU 2019-2022
KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Zgodnie z decyzją Pani Dziekan dr Alicji Gorący prosimy o zapoznanie się z tematyką poszczególnych
promotorów.
Zapisy do promotorów będą odbywały się telefonicznie 022 759 55 29 oraz e-mailowo na adres
dziekanat@wskfit.pl dziekanat1@wskfit.pl od wtorku do soboty w godz. 8.00 – 14.00. od 2 marca 2021r.
Po zapisie w Dziekanacie należy skontaktować się z wybranym promotorem emailowo i ustalić roboczy
temat pracy. Nazwisko studenta i promotora wraz z roboczym tematem prosimy przesłać e-mailowo do 20
czerwca 2021 r.
Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Panią
Dziekan. Poniżej znajduje się lista promotorów oraz proponowana tematyka prac wraz z informacją ilu
dyplomantów poszczególne osoby mogą przyjąć.
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Lp.

Promotor

Limit
dyplomantów

Email

1.

Dr Alicja
Gorący

8

dragoracy@wp.pl

2.

Dr Mariusz
Hrycyna

7

mariuszhrycyna@op.pl

Zagadnienia
1. osobowość człowieka związanego z
działalnością sportową,
2. procesy poznawcze, procesy emocjonalnomotywacyjne, problematyka nuczenia się i
pamięci w dziłąności sportowej,
3. stres i odporność psychiczna sportowca,
4. temperament i jego zwwiązki z
działalnością sportową,
5. psychologiczne aspekty sportu dzieci i
młodzieży,
6. oddziaływania wychowawcze w sporcie,
7.funkcjonowanie grup społecznych w
sporcie (postawy, inetrakcje)
8. zachowania asertywne i agresywne,
przemoc w sporcie
Prace o charakterze badawczym
UWAGA - to nie są gotowe tematy! Trzeba
wybrać zagadnienie i stworzyć temat
własny!
Zakres zagadnień:
1. Ocena sprawności motorycznej – do
wyboru: dzieci, młodzieży, dorosłych lub
osób starszych, za pomocą wybranych testów
sprawności, np. EUROFIT, MTSF, FMS,
Coopera, Indeks Zuchory, lub inny wybrany
specjalistyczny test – do ustalenia z
promotorem.
2. Ocena aktywność fizycznej – do wyboru:
dzieci, młodzieży, dorosłych lub osób
starszych - świadomość społeczeństwa
dotycząca roli i wpływu aktywności fizycznej
na stan zdrowia.
3. Sport wyczynowy oraz amatorski –
ocena metod, obciążeń, środków
treningowych, cykli i okresów treningowych,
a także ocena zmian składu ciała osób
trenujących wybraną dyscyplinę sportową na
przestrzeni określonego okresu
treningowego.
4. Profilaktyka dotycząca zapobieganiu
wystąpieniu urazów w sporcie
wyczynowym oraz amatorskim – np.
program treningowy, zestawy ćwiczeń,
poprawa czucia głębokiego, stabilizacji.
Urazowość w wybranej dyscyplinie
sportowej.
5. Nowoczesne formy treningu
ogólnorozwojowego: Trening funkcjonalny,
Crossfit, Kalistenika, Street workout i inne.
Ocena metod, środków, form, ćwiczeń,
wpływu na organizm, oczekiwania klientów,
oferta klubów.
6. Nowoczesne formy gimnastyki „Fitness”
– przegląd i charakterystyka zajęć, ocena
metod, środków, form, ćwiczeń, wpływu na
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organizm, oczekiwania klientów, oferta
klubów.
7. Ocena wad postawy: wybraną metodą (do
ustalenia z promotorem), wśród wybranych
grup dzieci, młodzieży, dorosłych lub osób
starszych.

3.

Dr Romuald
Regini

7

4.

Dr Ewa
Strupińska –
Thor

8

5.

Dr Justyna
Kraszewska

2

6.

Dr Marzena
Kurzak

8

8. Wysiłkowe nietrzymanie moczu wśród
osób trenujących i nietrenujących.
reginiromuald@wp.pl
1. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych
2. Poziom sprawności ogólnej i specjalnej
sportowców na różnym poziomie
wytrenowania
3. Struktura obciążeń treningowych w
wybranych dyscyplinach sportowych
4. Powstanie i rozwój wybranych dyscyplin
sportowych
5. Rozwój wyników sportowych w
wybranych dyscyplinach sportowych
6. Wybrane zagadnienia treningu w różnych
dyscyplinach sportowych
7. Wybrane zagadnienia z lekkiej atletyki
(analiza wyników, ewolucja techniki,
poziom sprawności ogólnej i specjalnej,
obciążenia treningowe i inne
rektor@wskfit.pl
11. Zdrowie, a aktywność fizyczna rodzin
doktorewa@op.pl
powiatu pruszkowskiego
2. Absencja na lekcjach wychowania
fizycznego
3. Urazy i wypadki oraz bezpieczeństwo na
lekcjach wychowania fizycznego
4. Nauczyciel wychowania fizycznego
kreatorem zdrowego stylu życia
5. Niedozwolony doping w sporcie i
rekreacji
jmkraszewska@gmail.com Proponowany obszar badawczy przy
formułowaniu pracy licencjackich
- Interakcje społeczne
- Grupy społeczne
- Instytucje społeczne
- Problem władzy w perspektywie mikroskali
- Kultura w ujęciu socjologicznym
Przykłady możliwych tematów prac
licencjackich:
1. Charakterystyka interakcji w wybranej
grupie sportowej.
2. Mała grupa społeczna – analiza drużyny
sportowej
3. Opis wybranej instytucji zajmującej się
organizacją zajęć sportowych.
4. Definicja władzy wg Maxa Webera –
analiza konkretnego przypadku relacji np.
trener – zespół
5. Władza w mikroskali – opis na podstawie
wybranego klubu sportowego.
6. Socjologiczne rozumienie kultury na
przykładzie specyfiki tożsamości zbiorowej
zawodników uprawiających wybraną
dyscyplinę.
marzenakurzak@op.pl
Obszary badań teoria wf i metodyka wf
/prace licencjackie
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7.

6.

Dr
Katarzyna
Pec

4

kasiaryms@o2.pl

Dr Aida
Piskorz

9

draida@o2.pl

1. Oczekiwania nauczycieli wychowania
fizycznego wobec placówek
doskonalenia zawodowego.
2. Intensywność lekcji wychowania
fizycznego w zależności od typu i toku
lekcji.
3. Obszary oceniania z wychowania
fizycznego na podstawie
przedmiotowego systemu oceniania.
1. Poziom aktywności fizycznej dzieci i
młodzieży,
2. Poziom sprawności fizycznej dzieci i
młodzieży,
3. Realizacja zajęć edukacji zdrowotnej w
szkołach podstawowych i szkołach
ponadpodstawowych,
4. Wypalenie zawodowe nauczycieli
wychowania fizycznego
5. Sylwetka nauczyciela wychowania
fizycznego.
1. Kompetencje nauczyciela wychowania
fizycznego w opinii uczniów i rodziców.
2. Współpraca nauczyciela/trenera z
rodzicami uczniów w teorii i praktyce.
3. Realizacja zadań opiekuńczowychowawczych szkoły według uczniów
, rodziców, nauczycieli.
4. Oczekiwania uczniów i rodziców wobec
nauczyciela-wychowawcy.
5. Promocja aktywności fizycznej na terenie
szkoły w opinii uczniów i nauczycieli.
6. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych na lekcjach wychowania
fizycznego w opinii nauczycieli oraz
uczniów.

UWAGA!!!
STUDENCI I ROKU CYKLU 2020-2022
KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Zgodnie z decyzją Pani Dziekan dr Alicji Gorący prosimy o zapoznanie się z tematyką poszczególnych
promotorów.
Zapisy do promotorów będą odbywały się telefonicznie 022 759 55 29 oraz emailowo na adres
dziekanat@wskfit.pl od wtorku do soboty w godz. 8.00 – 14.00.
Po zapisie w Dziekanacie należy skontaktować się z wybranym promotorem emailowo i ustalić roboczy
temat pracy. Nazwisko studenta i promotora wraz z roboczym tematem prosimy przesłać emailowo do
20 lutego 2021 r.
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Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Panią
Dziekan. Poniżej znajduje się lista promotorów oraz proponowana tematyka prac wraz z informacją ilu
dyplomantów poszczególne osoby mogą przyjąć.
Lp.

Promotor

Limit
dyplomantów

Email

8.

Dr Alicja
Gorący

10

dragoracy@wp.pl

9.

Dr Mariusz
Hrycyna

10

mariuszhrycyna@op.pl

Zagadnienia
1. osobowość człowieka związanego z
działalnością sportową,
2. procesy poznawcze, procesy emocjonalnomotywacyjne, problematyka nuczenia się i
pamięci w dziłąności sportowej,
3. stres i odporność psychiczna sportowca,
4. temperament i jego zwwiązki z działalnością
sportową,
5. psychologiczne aspekty sportu dzieci i
młodzieży,
6. oddziaływania wychowawcze w sporcie,
7.funkcjonowanie grup społecznych w sporcie
(postawy, inetrakcje)
8. zachowania asertywne i agresywne,
przemoc w sporcie
Prace o charakterze badawczym
UWAGA - to nie są gotowe tematy! Trzeba
wybrać zagadnienie i stworzyć temat
własny!
Zakres zagadnień:
1. Ocena sprawności motorycznej – do
wyboru: dzieci, młodzieży, dorosłych lub osób
starszych, za pomocą wybranych testów
sprawności, np. EUROFIT, MTSF, FMS,
Coopera, Indeks Zuchory, lub inny wybrany
specjalistyczny test – do ustalenia z
promotorem.
2. Ocena aktywność fizycznej – do wyboru:
dzieci, młodzieży, dorosłych lub osób
starszych - świadomość społeczeństwa
dotycząca roli i wpływu aktywności fizycznej
na stan zdrowia.
3. Sport wyczynowy oraz amatorski – ocena
metod, obciążeń, środków treningowych, cykli
i okresów treningowych, a także ocena zmian
składu ciała osób trenujących wybraną
dyscyplinę sportową na przestrzeni
określonego okresu treningowego.
4. Profilaktyka dotycząca zapobieganiu
wystąpieniu urazów w sporcie wyczynowym
oraz amatorskim – np. program treningowy,
zestawy ćwiczeń, poprawa czucia głębokiego,
stabilizacji. Urazowość w wybranej
dyscyplinie sportowej.
5. Nowoczesne formy treningu
ogólnorozwojowego: Trening funkcjonalny,
Crossfit, Kalistenika, Street workout i inne.
Ocena metod, środków, form, ćwiczeń,
wpływu na organizm, oczekiwania klientów,
oferta klubów.
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6. Nowoczesne formy gimnastyki „Fitness”
– przegląd i charakterystyka zajęć, ocena
metod, środków, form, ćwiczeń, wpływu na
organizm, oczekiwania klientów, oferta
klubów.
7. Ocena wad postawy: wybraną metodą (do
ustalenia z promotorem), wśród wybranych
grup dzieci, młodzieży, dorosłych lub osób
starszych.

10.

Dr Romuald
Regini

10

11.

Dr Ewa
Strupińska –
Thor

10

12.

Dr Justyna
Kraszewska

8

8. Wysiłkowe nietrzymanie moczu wśród
osób trenujących i nietrenujących.
reginiromuald@wp.pl
8. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych
9. Poziom sprawności ogólnej i specjalnej
sportowców na różnym poziomie
wytrenowania
10. Struktura obciążeń treningowych w
wybranych dyscyplinach sportowych
11. Powstanie i rozwój wybranych dyscyplin
sportowych
12. Rozwój wyników sportowych w
wybranych dyscyplinach sportowych
13. Wybrane zagadnienia treningu w różnych
dyscyplinach sportowych
14. Wybrane zagadnienia z lekkiej atletyki
(analiza wyników, ewolucja techniki,
poziom sprawności ogólnej i specjalnej,
obciążenia treningowe i inne
rektor@wskfit.pl
11. Zdrowie, a aktywność fizyczna rodzin
doktorewa@op.pl
powiatu pruszkowskiego
2. Absencja na lekcjach wychowania
fizycznego
3. Urazy i wypadki oraz bezpieczeństwo na
lekcjach wychowania fizycznego
4. Nauczyciel wychowania fizycznego
kreatorem zdrowego stylu życia
5. Niedozwolony doping w sporcie i rekreacji
jmkraszewska@gmail.com Proponowany obszar badawczy przy
formułowaniu pracy licencjackich
- Interakcje społeczne
- Grupy społeczne
- Instytucje społeczne
- Problem władzy w perspektywie mikroskali
- Kultura w ujęciu socjologicznym
Przykłady możliwych tematów prac
licencjackich:
1. Charakterystyka interakcji w wybranej
grupie sportowej.
2. Mała grupa społeczna – analiza drużyny
sportowej
3. Opis wybranej instytucji zajmującej się
organizacją zajęć sportowych.
4. Definicja władzy wg Maxa Webera –
analiza konkretnego przypadku relacji np.
trener – zespół
5. Władza w mikroskali – opis na podstawie
wybranego klubu sportowego.
6. Socjologiczne rozumienie kultury na
przykładzie specyfiki tożsamości zbiorowej
zawodników uprawiających wybraną
dyscyplinę.
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12.

13.

Dr Marzena
Kurzak

10

marzenakurzak@op.pl

14.

Dr
Katarzyna
Pec

11

kasiaryms@o2.pl

Dr Aida
Piskorz

10

draida@o2.pl

Obszary badań teoria wf i metodyka wf /prace
licencjackie
4. Oczekiwania nauczycieli wychowania
fizycznego wobec placówek doskonalenia
zawodowego.
5. Intensywność lekcji wychowania
fizycznego w zależności od typu i toku
lekcji.
6. Obszary oceniania z wychowania
fizycznego na podstawie przedmiotowego
systemu oceniania.
7. Poziom aktywności fizycznej dzieci i
młodzieży,
8. Poziom sprawności fizycznej dzieci i
młodzieży,
9. Realizacja zajęć edukacji zdrowotnej w
szkołach podstawowych i szkołach
ponadpodstawowych,
10. Wypalenie zawodowe nauczycieli
wychowania fizycznego
11. Sylwetka nauczyciela wychowania
fizycznego.
7. Kompetencje nauczyciela wychowania
fizycznego w opinii uczniów i rodziców.
8. Współpraca nauczyciela/trenera z
rodzicami uczniów w teorii i praktyce.
9. Realizacja zadań opiekuńczowychowawczych szkoły według uczniów ,
rodziców, nauczycieli.
10. Oczekiwania uczniów i rodziców wobec
nauczyciela-wychowawcy.
11. Promocja aktywności fizycznej na terenie
szkoły w opinii uczniów i nauczycieli.
12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych na lekcjach wychowania
fizycznego w opinii nauczycieli oraz
uczniów.

Studenci kierunków administracja i wychowanie fizyczne
oraz słuchacze studiów podyplomowych
W związku z publikacją stanowiska interpretacyjnego Prezydium Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, dotyczącego zakazu zaliczania praktyki zawodowej na podstawie indywid ualnej,
zawodowej aktywności studenta oraz słuchacza, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H.
Konopackiej jest zmuszona do podjęcia decyzji o niezaliczaniu od roku akademickiego 2020/2021
praktyk zawodowych na podstawie składanych przez studentów oraz słuchaczy dokumentów
potwierdzających wykonywanie pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Szanowni Studenci,
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Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną, począwszy od zjazdu 17-18.10.2020r., organizacja
kształcenia w WSKFiT przedstawia się następująco:
1. Zajęcia odbywają się według planów zamieszczonych na stronie internetowej Uczelni.
2. Zajęcia odbywają się w modelu hybrydowym. Są to trzy rodzaje zajęć:
a) on-line
b) kontaktowe - streamingowane
c) kontaktowe (tylko zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej).
3. Zajęcia on-line odbywają się w formie wideokonferencji, poprzez aplikację na platformie moodle.
4. zajęcia kontaktowe – streamingowane są prowadzone przez wykładowców w pracowniach
przedmiotowych według planu zajęć i transmitowane na żywo na platformę moodle.
Studenci mogą brać w nich udział poprzez obecność na sali wykładowej (w kontakcie z zachowaniem
reżimu sanitarnego) lub uczestniczyć w transmisji on-line (w czasie rzeczywistym) na platformie
moodle poprzez wideokonferencję (streaming).
5. Zajęcia kontaktowe odbywają się na sali gimnastycznej według planu zajęć z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Są to zajęcia ruchowe, których nie można skutecznie zrealizować w formie zajęć
streamingowanych.
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UWAGA!!!
STUDENCI II ROKU CYKLU 2018 - 2021
KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Zgodnie z decyzją Pani Dziekan dr Alicji Gorący prosimy o zapoznanie się z tematyką prac dyplomowych
proponowanych przez poszczególnych promotorów.
Zapisy do promotorów będą odbywały się telefonicznie 022 759 55 29 oraz emailowo na adres
dziekanat@wskfit.pl od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.
Po wyborze promotora należy skontaktować się z nim emaliowo i ustalić roboczy temat pracy.
Nazwisko studenta i promotora wraz z roboczym tematem prosimy przesłać emailowo do 30 czerwca 2020 r.
Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Panią Dziekan.
Poniżej znajduje się lista promotorów oraz proponowana tematyka prac wraz z informacją ilu dyplomantów
poszczególne osoby mogą przyjąć.
Lp. Promotor
Limit
Email
Zagadnienia
dyplomantów
15.

Dr Alicja
Gorący

6

dragoracy@wp.pl

16.

Dr Mariusz
Hrycyna

6

mariuszhrycyna@op.pl

1. osobowość człowieka związanego z
działalnością sportową,
2. procesy poznawcze, procesy emocjonalnomotywacyjne, problematyka nuczenia się i
pamięci w działalności sportowej,
3. stres i odporność psychiczna sportowca,
4. temperament i jego związki z działalnością
sportową,
5. psychologiczne aspekty sportu dzieci i
młodzieży,
6. oddziaływania wychowawcze w sporcie,
7. funkcjonowanie grup społecznych w sporcie
(postawy, inetrakcje)
8. zachowania asertywne i agresywne, przemoc w
sporcie
UWAGA - to nie są gotowe tematy! Trzeba
wybrać zagadnienie i stworzyć temat własny!
Zakres zagadnień:
1. Ocena sprawności motorycznej – do wyboru:
dzieci, młodzieży, dorosłych lub osób starszych,
za pomocą wybranych testów sprawności, np.
EUROFIT, MTSF, FMS, Coopera, Indeks
Zuchory, lub inny wybrany specjalistyczny test –
do ustalenia z promotorem.
2. Ocena aktywność fizycznej – do wyboru:
dzieci, młodzieży, dorosłych lub osób starszych świadomość społeczeństwa dotycząca roli i
wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia.
3. Sport wyczynowy oraz amatorski – ocena
metod, obciążeń, środków treningowych, cykli i
okresów treningowych, a także ocena zmian
składu ciała osób trenujących wybraną dyscyplinę
sportową na przestrzeni określonego okresu
treningowego.
4. Profilaktyka dotycząca zapobieganiu
wystąpieniu urazów w sporcie wyczynowym
oraz amatorskim – np. program treningowy,
zestawy ćwiczeń, poprawa czucia głębokiego,
stabilizacji. Urazowość w wybranej dyscyplinie
sportowej.
5. Nowoczesne formy treningu
ogólnorozwojowego: Trening funkcjonalny,
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Crossfit, Kalistenika, Street workout i inne.
Ocena metod, środków, form, ćwiczeń, wpływu
na organizm, oczekiwania klientów, oferta
klubów.
6. Nowoczesne formy gimnastyki „Fitness” –
przegląd i charakterystyka zajęć, ocena metod,
środków, form, ćwiczeń, wpływu na organizm,
oczekiwania klientów, oferta klubów.
7. Ocena wad postawy: wybraną metodą (do
ustalenia z promotorem), wśród wybranych grup
dzieci, młodzieży, dorosłych lub osób starszych.

17.

Dr
Romuald
Regini

6

18.

Dr Ewa
Strupińska
– Thor

6

19.

Dr Justyna
Kraszewska

5

8. Wysiłkowe nietrzymanie moczu wśród osób
trenujących i nietrenujących.
reginiromuald@wp.pl
15. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych
16. Poziom sprawności ogólnej i specjalnej
sportowców na różnym poziomie
wytrenowania
17. Struktura obciążeń treningowych w
wybranych dyscyplinach sportowych
18. Powstanie i rozwój wybranych dyscyplin
sportowych
19. Rozwój wyników sportowych w wybranych
dyscyplinach sportowych
20. Wybrane zagadnienia treningu w różnych
dyscyplinach sportowych
21. Wybrane zagadnienia z lekkiej atletyki
(analiza wyników, ewolucja techniki, poziom
sprawności ogólnej i specjalnej, obciążenia
treningowe i inne
rektor@wskfit.pl
11. Zdrowie, a aktywność fizyczna rodzin powiatu
pruszkowskiego
2. Absencja na lekcjach wychowania fizycznego
3. Urazy i wypadki oraz bezpieczeństwo na
lekcjach wychowania fizycznego
4. Nauczyciel wychowania fizycznego kreatorem
zdrowego stylu życia
5. Niedozwolony doping w sporcie i rekreacji
jmkraszewska@gmail.com Proponowany obszar badawczy przy
formułowaniu pracy licencjackich
- Interakcje społeczne
- Grupy społeczne
- Instytucje społeczne
- Problem władzy w perspektywie mikroskali
- Kultura w ujęciu socjologicznym
Przykłady możliwych tematów prac
licencjackich:
1. Charakterystyka interakcji w wybranej grupie
sportowej.
2. Mała grupa społeczna – analiza drużyny
sportowej
3. Opis wybranej instytucji zajmującej się
organizacją zajęć sportowych.
4. Definicja władzy wg Maxa Webera – analiza
konkretnego przypadku relacji np. trener – zespół
5. Władza w mikroskali – opis na podstawie
wybranego klubu sportowego.
6. Socjologiczne rozumienie kultury na
przykładzie specyfiki tożsamości zbiorowej
zawodników uprawiających wybraną dyscyplinę.
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18.

20.

Dr Marzena
Kurzak

7

marzenakurzak@op.pl

21.

Dr
Katarzyna
Pec

7

pecwskfit@o2.pl lub
kasiaryms@o2.pl

Dr Aida
Piskorz

7

draida@o2.pl

Obszary badań teoria wf i metodyka wf /prace
licencjackie
7. Oczekiwania nauczycieli wychowania
fizycznego wobec placówek doskonalenia
zawodowego.
8. Intensywność lekcji wychowania fizycznego
w zależności od typu i toku lekcji.
9. Obszary oceniania z wychowania fizycznego
na podstawie przedmiotowego systemu
oceniania.
13. Poziom aktywności fizycznej dzieci i
młodzieży,
14. Poziom sprawności fizycznej dzieci i
młodzieży,
15. Realizacja zajęć edukacji zdrowotnej w
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
16. Wypalenie zawodowe nauczycieli
wychowania fizycznego
17. Sylwetka nauczyciela wychowania
fizycznego.
13. Kompetencje nauczyciela wychowania
fizycznego w opinii uczniów i rodziców.
14. Współpraca nauczyciela/trenera z rodzicami
uczniów w teorii i praktyce.
15. Realizacja zadań opiekuńczowychowawczych szkoły według uczniów ,
rodziców, nauczycieli.
16. Oczekiwania uczniów i rodziców wobec
nauczyciela-wychowawcy.
17. Promocja aktywności fizycznej na terenie
szkoły w opinii uczniów i nauczycieli.
18. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych na lekcjach wychowania
fizycznego w opinii nauczycieli oraz uczniów.

Szanowni Studenci i Słuchacze,
W trosce o Was spokój i poczucie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego
pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni w tym trudnym dla Nas czasie.
Jak Państwo wiecie w okresie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. decyzja Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego zostały zawieszone zajęcia na terenie Uczelni. Być może okres ten ulegnie wydłużeniu.
Biorąc powyższe pod uwagę Uczelnia stanęła przed zadaniem umożliwienia Państwu dalszego
kształcenia w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metody e-lerningowych.
Na bieżąco, zgodnie z wcześniej ustalonym planem zajęć, wykładowcy będą umieszczać dla Państwa
na platformie moodle niezbędne materiały w celu realizacji poszczególnych przedmiotów w ramach semestru
letniego.
Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z tymi materiałami, co umożliwi w sesji egzaminacyjnej
zaliczenie przedmiotów i w konsekwencji zaliczenie semestru lub ukończenie studiów.
W przypadku przedłużającego się zagrożenia epidemiologicznego umożliwimy Państwu udział w sesji
egzaminacyjnej w formie online.
Studenci, którzy są w trakcie pisania prac dyplomowych proszeni są o kontakt emaliowy z promotorami
w celu ich sfinalizowania.
Dokładamy wszelkich starań aby zaistniała sytuacja powodowała dla Państwa jak najmniejsze
trudności w nauce.
Wszelkie sprawy techniczne związane z platforma edukacyjną moodle
oraz kontaktem z
wykładowcami prosimy kierować na adres emailowy Pana Mirosława Staśkiewicza - planista@wskfit.pl
Sprawy dotyczące bieżącej obsługi studentów - dziekanat@wskfit.pl
Sprawy dotyczące stypendiów i pracy sekretariatu Uczelni - rektorat@wskfit.pl
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Pani Rektor - dr Ewa Strupińska - Thor - dostępna jest dla Państwa pod adresem - rektor@wskfit.pl

Studenci i Słuchacze WSKFiT w Pruszkowie
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2019-2020 Rektora Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i
Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie z dn. 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzane w trybie
bezpośredniego kontaktu nauczyciel - student, zostają zawieszone do odwołania.
Dotyczy to wszystkich studiów niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych.
W okresie zawieszenia, wszystkie działania dydaktyczne będą realizowane przez elektroniczną platformę
edukacyjną - moodle.wskfit.pl
Instrukcja do logowania
http://www.wskfit.pl/PDF/ogloszenia/Moodle_instrukcja_dostępu.pdf

Wykładowcy w sprawie realizacji wyżej wymienionym trybie zajęć powinni kontaktować się z Panem
Mirosławem Staśkiewiczem a studenci z Dziekanatem.
Egzaminy dyplomowe i egzaminy końcowe przewidziane w miesiącu marcu 2020 r. zostają przeniesione na
miesiąc kwiecień 2020 r.
Studenci i Słuchacze uwzględnieni w harmonogramie na kwiecień dostaną szczegółowe informacje w drugiej
połowie kwietnia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. § 45a.
Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku
akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich
w Dziekanacie Uczelni.

UWAGA!!!
STUDENCI II ROKU CYKLU 2017-2020
KIERUNKU WYCHOWANIE
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Zgodnie z decyzją Pani Dziekan dr Alicji Gorący prosimy o zapisywanie się do poszczególnych
promotorów. W Dziekanacie WSKFiT należy pobrać Kartę ewidencyjną pracy dyplomowej i z tą kartą zgłosić
się do wybranego promotora, który powinien wpisać Państwa na listę.
Podpisane przez promotora Karty ewidencyjne pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie
WSKFiT do dnia
15 czerwca 2019 roku.
Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Panią
Dziekan.
Poniżej znajduje się lista promotorów wraz z informacją ilu dyplomantów poszczególne osoby mogą
przyjąć na seminarium dyplomowe.
Studia I stopnia
Promotor
wychowanie fizyczne
1.

Dr Alicja Gorący

10
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2.

Dr Mariusz Hrycyna

11

3.

Dr Romuald Regini

2

4.

Dr Ewa Strupińska-Thor

9

5.

Dr Justyna Kraszewska

9

6.

Dr Marzena Kurzak

10

7.

Dr Katarzyna Pec

10

8.

Dr Aida Piskorz

10

Uwaga!
Ogłoszenie dla Studentów III roku kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego stopnia
w sprawie ukończenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne o specjalności nauczanie
wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
W związku z Uchwałą nr 8 Rady Szkoły z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie zmiany
specjalności, od cyklu studiów 2017/2020, na kierunku wychowanie fizyczne studiów pierwszego
stopnia z nauczania wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na nauczanie
wychowania fizycznego, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki dr Alicja Gorący
ustaliła następujące zasady ukończenia studiów na

specjalności nauczanie wychowania

fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej:
1. Wszystkie przedmioty związane z uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej należy zaliczyć do końca roku akademickiego
2018/2019.
2. Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotów charakterystyka wad postawy ciała i teoretyczne
podstawy postępowania korekcyjnego będą mieli możliwość realizacji powyższych przedmiotów
w czasie dodatkowych zajęć w ramach powtarzania przedmiotów.
3. Studenci, którzy nie złożyli podania w sprawie powtarzania powyższych przedmiotów powinni

wywiązać się z tego obowiązku do 30 listopada 2018 roku. Płatność za powtarzanie jednego
przedmiotu wynosi 350 zł.

Uwaga!
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Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia
kierunek wychowanie fizyczne
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2016-2017 Rektora z dnia 10 listopada 2016 roku, Zarządzeniem nr 4/2016
Kanclerza z dnia 10 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem nr 2 Dziekana z dnia 10 listopada 2016 roku
uprzejmie informujemy, że studenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia mogą uzyskać uprawnienia
instruktora sportu w następujących dyscyplinach: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa,
koszykówka, samoobrona, fitness, kulturystyka oraz pływanie, jeśli spełnią poniższe wymagania:
4. student studiów pierwszego stopnia, który chciałby otrzymać legitymację instruktorską w wybranej
dyscyplinie:
1) po złożeniu egzaminu dyplomowego kończącego studia powinien:
a) po zrealizowaniu odpowiednich zajęć i otrzymaniu ocen bardzo dobrych na zaliczenie
poszczególnych semestrów z danego przedmiotu, złożyć w Dziekanacie wniosek o wydanie
legitymacji instruktorskiej wraz z dwoma aktualnymi zdjęciami o formacie 3,5 x 4,5 cm;
b) odbyć praktykę związaną z daną dyscypliną sportu i złożyć w Dziekanacie zaliczone przez opiekuna
praktyk sprawozdanie ze zrealizowanej praktyki;
c) dokonać wpłaty w wysokości 300 zł za wydanie legitymacji instruktorskiej oraz umieścić na
dowodzie wpłaty informację o tytule wpłaty (dyscyplina sportu); wpłaty należy dokonać na konto:
BGŻ 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870;
d) wybór miejsca realizacji praktyki należy do studenta;
e) wydanie legitymacji nastąpi po złożeniu przez studenta egzaminu dyplomowego kończącego studia;
2) w trakcie trwania studiów, przed złożeniem egzaminu dyplomowego kończącego studia powinien:
a) po zrealizowaniu odpowiednich zajęć i otrzymaniu ocen bardzo dobrych na zaliczenie
poszczególnych semestrów z danego przedmiotu, złożyć w Dziekanacie wniosek o wydanie
legitymacji instruktorskiej wraz z dwoma aktualnymi zdjęciami o formacie 3,5 x 4,5 cm;
b) zaliczyć część teoretyczną kursu na platformie e-learningowej moodle WSKFiT;
c) odbyć praktykę związaną z daną dyscypliną sportu i złożyć w Dziekanacie zaliczone przez opiekuna
praktyk sprawozdanie ze zrealizowanej praktyki;
d) dokonać wpłaty w wysokości 250 zł za realizację części ogólnej kursu na platformie e-learningowej
moodle WSKFiT oraz wpłaty w wysokości 300 zł za wydanie legitymacji instruktorskiej (razem 550
zł) oraz umieścić na dowodzie wpłaty informację o tytule wpłaty (dyscyplina sportu); wpłaty należy
dokonać na konto:
BGŻ 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870;
e) wybór miejsca realizacji praktyki należy do studenta;
f) wydanie legitymacji nastąpi po wywiązaniu się studenta z powyższych obowiązków.
5. student studiów drugiego stopnia, który chciałby otrzymać legitymację instruktorską w wybranej
dyscyplinie powinien:
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a) po zrealizowaniu odpowiednich zajęć i otrzymaniu ocen bardzo dobrych na zaliczenie
poszczególnych semestrów z danego przedmiotu, złożyć w Dziekanacie wniosek o wydanie
legitymacji instruktorskiej wraz z dwoma aktualnymi zdjęciami o formacie 3,5 x 4,5 cm;
b) odbyć praktykę związaną z daną dyscypliną sportu i złożyć w Dziekanacie
zaliczone przez opiekuna praktyk sprawozdanie ze zrealizowanej praktyki;
c) dokonać wpłaty w wysokości 300 zł za wydanie legitymacji instruktorskiej oraz umieścić na
dowodzie wpłaty informację o tytule wpłaty (dyscyplina sportu); wpłaty należy dokonać na konto:
BGŻ 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870;
d) wybór miejsca realizacji praktyki należy do studenta;
e) wydanie legitymacji nastąpi po wywiązaniu się studenta z powyższych obowiązków.

Harmonogram przyjęć Dziekanatu
Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
oraz
Wydziału Administracji







WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

– 08.00 – 16.00
–08.00 – 16.00
– 08.00 – 16.00
– 08.00 – 16.00
– 08.00 – 16.00

Godziny przyjęć studentów przez Panią Dziekan
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI dr Alicję Gorący:


WTOREK

– 10.00 – 14.00



ŚRODA

– 10.00 – 14.00



CZWARTEK

– 10.00 – 14.00



SOBOTA

– 10.00 – 14.00
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