
Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia 
 
 

Drodzy studenci,  

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 maja 2023 roku 

 Dziekanat będzie czynny do godziny 14:00.  

Za utrudnienia przepraszamy. 
 
 

UWAGA STUDENCI! 

27 maja 2023 r. o godzinie 13:45 w Sali nr 1 odbędzie się spotkanie organizacyjne               

z dr P. Płoskonką dotyczące realizacji OBOZU WĘDROWNEGO. 

 

 

 

UWAGA STUDENCI! 

4 czerwca 2023 r. w Sali nr 1, od 13:25 do 14:55 będzie miał dyżur dr F. Stokowski  

  

 

                                UWAGA STUDENCI WSKFiT! 

Poniżej termin dyżurów w semestrze letnim, dr Romualda Reginiego:  

 18 czerwca 2023 r. (niedziela) – sala 11 / SP nr 4 
 

 

PROGRAMOWY OBÓZ LETNI 2023 R. 
Dla studentów: 

 I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia,  kierunek wychowanie 

fizyczne, sport 

 pozostałych studentów kierunku wychowanie fizyczne, których obowiązuje zaliczenie obozu 

letniego, a nie zaliczyli go ze swoim rocznikiem, 

 studiów II stopnia, którzy mają do zaliczenia obóz w ramach różnic programowych. 
 

Obóz letni w roku akademickim 2022/2023 będzie realizowany w terminie:   
 

 27 sierpnia 2023 r. (niedziela) – 3 września 2023 r. (niedziela) 
 

Zapisy na obóz rozpoczynają się od dnia:  28 kwietnia 2023 r. (piątek) 

Opłata za obóz wynosi 1100 zł. 

Opłaty można dokonać w pełnej kwocie w wysokości 1100 zł albo w trzech ratach: 

I ratę  – 400 zł  do dnia 31 maja 2023 roku. 

II ratę  – 350 zł do 15 lipca 2023 roku. 

III ratę – 350 zł do 15 sierpnia 2023 roku. 
 

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wniesienie pełnej opłaty w kwocie 1100 zł                               

do 15 sierpnia 2023 roku! 
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Wpłaty za obóz prosimy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego studenta 

dostępny w e-dziekanacie.  

W celu zapisania się na obóz letni należy: 

1. Pobrać deklarację w Dziekanacie w godzinach przyjęć;  

2. Złożyć wypełnioną deklarację oraz wpisać się na  listę uczestników obozu  

     w Dziekanacie do 31 maja 2023r. 

 

Studenci, którzy nie będą z ważnych przyczyn mogli uczestniczyć w obozie letnim w roku 

akademickim 2022/2023 powinni złożyć do końca maja 2023 roku podanie do Dziekana z prośbą o 

przełożenie obozu na rok następny. Złożenie takiej prośby wiąże się z warunkowym wpisem na 

semestr wyższy i wniesieniem opłaty w wysokości 350 zł zgodnie z Regulaminem opłat za naukę i 

zasad ich wnoszenia. 
 

 

Informacje na temat obozu letniego w Garczynie k/ Kościerzyny  

w terminie 27.08-03.09.2023 r.  

Miejsce: Centrum Wypoczynkowo - Szkoleniowe 83-407 Łubiana, Garczyn  

Kontakt-: tel./fax 58 686 28 86 lub mielniczukmarcin@wp.pl  

Rozpoczęcie obozu: 27.08.2023 r. (niedziela) - przyjazd do godz. 12,00. O 12.30 spotkanie uczestników 

z kadrą. Omówienie zasad organizacji obozu, zaliczeń i regulaminów Ośrodka i Obozu. Pierwszy posiłek 

w tym dniu – obiad 14.00. Rozpoczęcie zajęć godz. 15,30.  

Zakończenie obozu: 03.09.2023 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 

 Nordic Walking 

 Letnie formy rekreacji 

 Animacja kulturalna 

 Zajęcia muzyczno-ruchowe 
 

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.  
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PROGRAMOWY OBÓZ WĘDROWNY – 2023 
 

 

Obóz wędrowny dla grupy studentów z toku studiów 2022/2024 będzie realizowany w terminach:  

 I termin: 27 czerwca –30 czerwca 2023 r. ( wtorek - piątek )   

 II termin: 24 lipca – 27 lipca 2023r. ( poniedziałek – czwartek )  

 III termin: 27 lipca – 30 lipca 2023r. ( czwartek – niedziela )  
  
                          Limit miejsc - 21 osób  
 

Zapisy na obóz rozpoczynają się od dnia: 25 marca 2023 r. (sobota)  

Nie przyjmujemy zapisów telefonicznych.  

Opłata za obóz wynosi 750 zł.  Opłaty należy dokonać w pełnej kwocie w wysokości 750zł: 

I  termin obozu: do 16 maja 2023 r.  

II i III termin obozu: do 16 czerwca 2023 r.  
 

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wniesienie pełnej opłaty w kwocie 750 zł !  

-do 16 maja 2023 r. (I termin)   

-do 16 czerwca 2023 r. ( II i III termin)    

Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto studenta dostępne w E-dziekanacie (z dopiskiem                     

w tytule płatności: „obóz wędrowny 2023”)  

W celu zapisania się na obóz wędrowny należy: 

1. W Dziekanacie wpisać się na listę uczestników obozu oraz pobrać deklarację. 

2. Złożyć wypełnioną deklarację w Dziekanacie i dokonać wpłaty na swoje indywidualne konto 

studenta.  
 

Studenci, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w obozie wędrownym powinni złożyć 

do 13 maja (sobota) 2023 roku podanie do Dziekana z prośbą o przełożenie obozu na następny termin. 

Złożenie takiej prośby wiąże się z warunkowym wpisem na wyższy semestr oraz wniesieniem opłat 

zgodnie z Regulaminem opłat i zasadami ich wnoszenia. 

                                                                                   
 

RODZAJ OBOZU:  
Kajakowo-rowerowy  

  

TERMIN:   

Termin I: 27-30.06.2023 / Termin II: 24-27.07.2023 / Termin III: 27-30.07.2023  
  

MIEJSCE i CZAS ROZPOCZĘCIA OBOZU WĘDROWNEGO:   

Zbiórka w dniu rozpoczęcia obozu o godzinie 10.30. Miejsce: Zakościele 70 C, 97-215 Inowłódz  Mapa: 

https://goo.gl/maps/BNrA5rhSEg9g8RpE8  
 

DOJAZD:  

Samodzielny dojazd samochodem, dostępny na miejscu parking.    

TRASA OBOZU:   

 Spływ  kajakowy  rzeka  Pilica  /Tomaszów  Mazowiecki / Wolbórka→ Spała→  

Inowłódz / Zakościele → Mysiakowiec → Gapinin → Domaniewice.  

Trasa rowerowa/Spalski Park Krajobrazowy: Inowłódz / Zakościele → Spała → Tomaszów Mazowiecki 

→Inowłódz / Zakościele.   

WYŻYWIENIE:   

Wspólne posiłki – śniadania i kolacja przygotowywane wspólnie z zakupionych produktów w miejscu 

postoju / zakwaterowania, obiad zamawiany na trasie. Zaczynamy obiadem i kończymy śniadaniem                 

(w dniu rozpoczęcia i zakończenia obozu).  
  

https://goo.gl/maps/BNrA5rhSEg9g8RpE8
https://goo.gl/maps/BNrA5rhSEg9g8RpE8
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ZAKWATEROWANIE:  

Nocleg na terenie ośrodka wypoczynkowego w pokojach wieloosobowych.   
  

EKWIPUNEK:   

Strój turystyczny umożliwiający spływ kajakiem i jazdę rowerem (w tym kurtka przeciwdeszczowa, 

polar), kask rowerowy (zalecany),  niezbędnik i menażka/kubek, latarka, rękawiczki (do wiosłowania), 

ewentualna ochrona głowy i skóry przed słońcem, worki na śmieci / worki kajakowe, opakowanie 

wodoszczelne na komórkę! W trakcie spływu/jazdy rowerem bagaż podręczny jest zapakowany                              

i umieszczony w luku bagażowym/plecaku. Indywidualna apteczka pierwszej pomocy (w tym coś na 

kleszcze). Dodatkowo każdy student powinien mieć ze sobą dokumenty identyfikacyjne / legitymację 

studencką.  
  

UBEZPIECZENIE:   

Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie osób uczestniczących w kulturze fizycznej) w cenie obozu  
  

CENA:  750 zł  

W cenie: zakwaterowanie, wyżywienie (od obiadu w dniu przyjazdu, do śniadania w dniu wyjazdu), 

wypożyczenie sprzętu kajakowego (kajak, wiosła, kamizelka asekuracyjna) i rowerowego, parking, 

transport sprzętu/uczestników na trasie, ubezpieczenie, koszty organizacyjne Uczelni.  

  

DODATKOWE KOSZTY:  

Samodzielny dojazd/powrót do/z miejsce rozpoczęcia/zakończenia obozu. Bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów.  
 

DO OBOWIĄZKÓW KAŻDEGO STUDENTA BĘDZIE NALEŻEĆ:  

- poznanie zasad  organizacji obozów turystyki kwalifikowanej –  przygotowanie do samodzielnego 

organizowania i  przeprowadzania tego typu imprez,  

- praktyczny trening w posługiwaniu się sprzętem turystycznym - doskonalenie umiejętności z kajakarstwa, 

turystyki rowerowej,  

- nabycie wiedzy krajoznawczej i ekologicznej - zapoznanie się z walorami Spalskiego Parku 

Krajobrazowego,  

- proces wychowania turystycznego - sprawowanie funkcji: przewodnika, wachty kuchennej, 

zaopatrzeniowca, organizowanie imprez integracyjnych, pilnowanie porządku i bezpieczeństwa obozu.  
  

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:  
 

DZIEŃ I:   
Przyjazd uczestników do Inowłódz-Zakościele /parking samochodów/. Transport uczestników i sprzętu                             

na miejsce rozpoczęcia spływu. Zapoznanie z celami i zadaniami obozu, przydzielenie funkcji obozowych, 

omówienie zasad bezpieczeństwa, podpisanie regulaminu spływu. Przydział sprzętu kajakowego/biwakowego. 
Spływ kajakowy na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego (trasa:20km)  

Tomaszów Mazowiecki / Wolbórka → Spała→ Inowłódz / Zakościele. Nocleg w ośrodku w pokojach 

wieloosobowych.  

DZIEŃ II:  

Kontynuacja spływu kajakowego na terenie Spalskiego Park Krajobrazowy (trasa:20km)   

Inowłódz / Zakościele → Mysiakowiec → Gapinin → Domaniewice. Przewóz kajaków i osób do Inowłódz. 

Nocleg w ośrodku w pokojach wieloosobowych.  

 

DZIEŃ III:   

Turystyka rowerowa. Omówienie zasad bezpieczeństwa w trakcie turystyki rowerowej, przydział rowerów. 

Przejazd na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego (trasa: 45km) Inowłódz / Zakościele → Spała / na trasie 

Centralny Ośrodek Sportu w Spale / → Tomaszów Mazowiecki /zwiedzanie Niebieskich Źródeł – skansen rzeki 

Pilicy /→Inowłódz /zwiedzanie Zamku Kazimierzowskiego/. Nocleg w ośrodku w pokojach wieloosobowych.  
 

DZIEŃ IV:   

Wycieczka piesza na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Podsumowanie obozu, zwrot sprzętu.  

Zakończenie i rozwiązanie obozu.  
 

  

KONTAKT:   

-  dr Przemysław Płoskonka / przemyslawploskonka@gmail.com  
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UWAGA STUDENCI I ROKU – STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA    

KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE!  
 

Zgodnie z decyzją Pani Dziekan dr Aidy Piskorz prosimy o zapoznanie się z tematyką prac 

dyplomowych proponowanych przez poszczególnych promotorów. Zapisy do promotorów rozpoczną się 

25 marca 2023 r. i będą odbywały się wyłącznie osobiście, w Dziekanacie, w godzinach 8:00-15:00. 
 

Po zapisie, 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 DO DNIA 25 CZERWCA 2023 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. 
 

UWAGA - to nie są gotowe tematy!  
 

L.P. PROMOTOR 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 

LIMIT 

MIEJSC ZAGADNIENIA 

1.  

DR MARIUSZ 

HRYCYNA 

 
mariuszhrycyna@op.

pl  

10 

 

PRACE O CHARAKTERZE BADAWCZYM 

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 organizm, oczekiwania 

klientów, oferta klubów.  

7. Ocena wad postawy: wybraną metodą (do ustalenia z promotorem), wśród 

wybranych grup dzieci, młodzieży, dorosłych lub osób starszych.  

8. Wysiłkowe nietrzymanie moczu wśród osób trenujących i nietrenujących. 

2.  

DR KATARZYNA 

PEC 

 

kasiaryms@o2.pl  

7 

 

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. 

mailto:mariuszhrycyna@op.pl
mailto:mariuszhrycyna@op.pl
mailto:kasiaryms@o2.pl
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3.  

DR MARZENA 

KURZAK 

 
marzenakurzak@op.pl 

 

10 

 

OBSZARY BADAŃ TEORIA WF  I METODYKA WF 
 

1. Zwolnienia z wychowania fizycznego  na różnych etapach edukacyjnych –  

przyczyny i skutki.  

2. Znamiona nowoczesności w wychowaniu fizycznym w opinii nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

3. Analiza podstawy programowej  z wychowania fizycznego trzech ostatnich 

reform  edukacyjnych w opinii nauczycieli wychowania fizycznego.  

4. Ocena z wychowania fizycznego – motywacja czy przeżytek.  

5. Systemy wychowania fizycznego w Unii Europejskiej 

6. Systemy wychowania fizycznego na Świecie. 

4.  

DR 

MAŁGORZATA 

DAWIDOWSKA 

 

m.dawidowska@ws

kfit.pl  

10 

 

 

1. Absencja uczniów na lekcjach WF-u. 

2. Styl życia wśród nauczycieli i uczniów Szkoły. 

3. Styl życia młodzieży w klasie licealnej. 

4. Aktywność fizyczna trzydziestolatków mieszkających w mieście ____ .  

5. Testosteron jako popularny środek dopingujący. 

6. Doping a etyka sportowca. 

7. Aktywność fizyczna i żywienie sportowców na przykładzie zawodników 

koszykówki. 

8. Urazy w kolarstwie i ich profilaktyka w opinii osób uprawiających 

kolarstwo.  

9. Mierniki  stanu zdrowia oraz metody diagnozowania sytuacji zdrowotnej 

jednostki i populacji. 

10. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych. 

11. Epidemiologiczna identyfikacja problemów zdrowotnych wybranej 

populacji 

12. Polityka zdrowotna Polski i innych krajów UE. 

13. Higiena i bezpieczeństwo podczas lekcji wf i treningów sportowych. 

14. Wiedza w zakresie żywienia i suplementacji w treningu siłowym. 

15. Rola żywienia i nawodnienia organizmu przed, podczas i po treningach 

sportowych.  

16. Zasady układania jadłospisu na różnych etapach szkolenia sportowca.  

17. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia zawodnika. 

18. Profilaktyka urazów podczas zajęć sportowych i wf-u. 

19. Metody fizykalne stosowane w odnowie biologicznej.  

20. Wypoczynek po pracy fizycznej, wypoczynek w czasie pracy – tolerancja 

wysiłkowa. 

21. Wykorzystanie hydroterapii w odnowie biologicznej (kąpiele solankowe, 

borowiny). 

22. Radzenie sobie ze stresem skuteczną drogą do zdrowia psychicznego 

i fizycznego.  

23. Zaburzenia funkcjonowania organizmu człowieka w wyniku urazów, 

odmrożeń, oparzeń 

5.  

DR AIDA 

PISKORZ 

 

draida@wskfit.pl  

6 

 

1. Kompetencje nauczyciela WF w opinii uczniów i rodziców. 

2. Współpraca nauczyciela / trenera z rodzicami uczniów w teorii  i praktyce. 

3. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych 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. 

mailto:marzenakurzak@op.pl
mailto:m.dawidowska@wskfit.pl
mailto:m.dawidowska@wskfit.pl
mailto:draida@wskfit.pl
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6.  

DR ROMUALD 

REGINI  

 

reginiromuald@wp.

pl  

4 

 

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). 

7.  

DR MAREK 

PAWŁOWSKI 

 

rektor@wskfit.pl  

5 

 

1. Agresja i  przemoc w sporcie. Zachowania agresywne w sporcie i ich 

skutki. 

2. Analiza efektywności różnych metod i sposobów organizacji zajęć 

wychowania fizycznego.  

3. Autorytet trenera / nauczyciela. 

4. Funkcjonowanie ucznia uzdolnionego ruchowo w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym  

5. Klub sportowy jako środowisko wychowawcze. 

6. Konfliktowość na lekcjach wychowania fizycznego / rozgrywkach 

sportowych.  

7. Kształcenie ustawiczne wśród nauczycieli wychowania fizycznego. 

8. Motywy wyboru uprawianej dyscypliny sportu przez dzieci / młodzież. 

Motywy i bariery podejmowania aktywności fizycznej chłopców                             

i dziewcząt.  

9. Nauczyciel wychowania fizycznego – jego kompetencje, potrzeby, 

możliwości zawodowe.  

10. Oddziaływania wychowawcze w sporcie. 

11. Osobowość człowieka związanego z działalnością sportową. 

12. Postawy dzieci i młodzieży wobec lekcji wychowania fizycznego. 

Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego.  

13. Psychospołeczne uwarunkowania skuteczności działania w sporcie.  

14. Rola muzyki w realizacji celów wychowania fizycznego.  

15. Stres i odporność psychiczna sportowca. Radzenie sobie ze stresem                

a efektywność działania sportowego 

16. Walory wychowawcze wybranej dyscypliny sportu. 

17. Współpraca nauczyciel–uczeń, nauczyciel–rodzic, nauczyciel–trener. 

18. Zainteresowania, aspiracje zawodowe i czas wolny studentów kierunku 

wychowanie fizyczne WSKFiT w Pruszkowie. 
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UWAGA STUDENCI II ROKU – STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 

KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE!  
 

Zgodnie z decyzją Pani Dziekan dr Aidy Piskorz prosimy o zapoznanie się z tematyką prac 

dyplomowych proponowanych przez poszczególnych promotorów. Zapisy do promotorów rozpoczną się 

18 marca 2023 r. i będą odbywały się wyłącznie osobiście, w Dziekanacie, w godzinach 8:00-15:00. 
 

Po zapisie, 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 DO DNIA 25 CZERWCA 2023 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. 
 

UWAGA - to nie są gotowe tematy!  
 

L.P. PROMOTOR 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 

LIMIT 

MIEJSC 
ZAGADNIENIA 

1.  

DR MARIUSZ 

HRYCYNA 

 
mariuszhrycyna@op.pl  

5 

 

PRACE O CHARAKTERZE BADAWCZYM 

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 organizm, 

oczekiwania klientów, oferta klubów.  

7. Ocena wad postawy: wybraną metodą (do ustalenia z promotorem), wśród 

wybranych grup dzieci, młodzieży, dorosłych lub osób starszych.  

8. Wysiłkowe nietrzymanie moczu wśród osób trenujących/nietrenujących. 

2.  

DR NATALIA 

KOPERSKA  

 
natalia@koperska.pro  

3 

1. Przywództwo w sporcie. 

2. Radzenie sobie ze stresem w sporcie. 

3. Psychologiczne determinanty efektywności sportowej. 

4. Psychologiczne aspekty aktywności fizycznej. 

5. Związek pomiędzy aktywnością fizyczna a dobrostanem psychicznym 

człowieka. 

6. Zastosowanie nowych technologii (gry komputerowe, VR itp)                              

w treningu sportowym i w treningu mentalnym.  

7. Psychologia e-sportu. 

mailto:mariuszhrycyna@op.pl
mailto:natalia@koperska.pro
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3.  

DR MARZENA 

KURZAK 

 
marzenakurzak@op.pl 

 

5 

 

 

OBSZARY BADAŃ TEORIA WF  I METODYKA WF 
 

1. Oczekiwania nauczycieli wychowania fizycznego wobec placówek 

doskonalenia zawodowego. 

2. Intensywność lekcji WF w zależności od typu i  toku lekcji. 

3. Obszary oceniania z wychowania fizycznego na podstawie 

przedmiotowych zasad oceniania. 

4. Zachowania zdrowotne i nawyki żywieniowe uczniów szkół 

podstawowych/ponadpodstawowych. 

5. Wypadki na lekcjach WF w zależności od typu szkoły. 

4.  

DR 

MAŁGORZATA 

DAWIDOWSKA 

 

m.dawidowska@wsk

fit.pl  

6 

ZAGADNIENIA Z EDUKACJI ZDROWOTNEJ, PROFILAKTYKI 

ZDROWOTNEJ, ODNOWY BIOLOGICZNEJ, PIERWSZEJ POMOCY 

PRZEDMEDYCZNEJ 
 

1. Absencja uczniów na lekcjach WF-u. 

2. Styl życia wśród nauczycieli i uczniów Szkoły. 

3. Styl życia młodzieży w klasie licealnej. 

4. Aktywność fizyczna trzydziestolatków mieszkających w mieście ____ .  

5. Testosteron jako popularny środek dopingujący. 

6. Doping a etyka sportowca. 

7. Aktywność fizyczna i żywienie sportowców na przykładzie zawodników 

koszykówki. 

8. Urazy i ich profilaktyka w opinii osób uprawiających kolarstwo.  

9. Mierniki  stanu zdrowia oraz metody diagnozowania sytuacji zdrowotnej 

jednostki i populacji. 

10. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych. 

11. Epidemiologiczna identyfikacja problemów zdrowotnych wybranej 

populacji 

12. Polityka zdrowotna Polski i innych krajów UE. 

13. Higiena i bezpieczeństwo podczas lekcji wf i treningów sportowych. 

14. Wiedza w zakresie żywienia i suplementacji w treningu siłowym. 

15. Rola żywienia i nawodnienia organizmu przed, podczas i po treningach 

sportowych.  

16. Zasady układania jadłospisu na różnych etapach szkolenia sportowca.  

17. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia zawodnika. 

18. Profilaktyka urazów podczas zajęć sportowych i wf-u. 

19. Metody fizykalne stosowane w odnowie biologicznej.  

20. Wypoczynek po pracy fizycznej, wypoczynek w czasie pracy – 

tolerancja wysiłkowa. 

21. Wykorzystanie hydroterapii w odnowie biologicznej (kąpiele 

solankowe, borowiny). 

22. Radzenie sobie ze stresem skuteczną drogą do zdrowia psychicznego 

i fizycznego.  

23. Zaburzenia funkcjonowania organizmu człowieka w wyniku urazów, 

odmrożeń, oparzeń 

5.  

DR KATARZYNA 

PEC 

 
kasiaryms@o2.pl  

6 

 

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. 

mailto:marzenakurzak@op.pl
mailto:m.dawidowska@wskfit.pl
mailto:m.dawidowska@wskfit.pl
mailto:kasiaryms@o2.pl
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6.  

DR ROMUALD 

REGINI  

 

reginiromuald@wp.pl  

3 

 

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). 

7.  

DR MAREK 

PAWŁOWSKI 

 

rektor@wskfit.pl  

5 

 

1. Agresja i  przemoc w sporcie. Zachowania agresywne w sporcie i ich 

skutki. 

2. Analiza efektywności różnych metod i sposobów organizacji zajęć 

wychowania fizycznego.  

3. Autorytet trenera / nauczyciela. 

4. Funkcjonowanie ucznia uzdolnionego ruchowo w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym  

5. Klub sportowy jako środowisko wychowawcze. 

6. Konfliktowość na lekcjach wychowania fizycznego / rozgrywkach 

sportowych.  

7. Kształcenie ustawiczne wśród nauczycieli wychowania fizycznego. 

8. Motywy wyboru uprawianej dyscypliny sportu przez dzieci / młodzież. 

Motywy i bariery podejmowania aktywności fizycznej chłopców                       

i dziewcząt.  

9. Nauczyciel wychowania fizycznego – jego kompetencje, potrzeby, 

możliwości zawodowe.  

10. Oddziaływania wychowawcze w sporcie. 

11. Osobowość człowieka związanego z działalnością sportową. 

12. Postawy dzieci i młodzieży wobec lekcji wychowania fizycznego. 

Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego.  

13. Psychospołeczne uwarunkowania skuteczności działania w sporcie.  

14. Rola muzyki w realizacji celów wychowania fizycznego.  

15. Stres i odporność psychiczna sportowca. Radzenie sobie ze stresem                

a efektywność działania sportowego 

16. Walory wychowawcze wybranej dyscypliny sportu. 

17. Współpraca nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel – 

trener. 

18. Zainteresowania, aspiracje zawodowe i czas wolny studentów kierunku 

wychowanie fizyczne WSKFiT w Pruszkowie. 

mailto:reginiromuald@wp.pl
mailto:rektor@wskfit.pl
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Harmonogram przyjęć Dziekanatu 

Wydziału Wychowania Fizycznego i  Zdrowia 

oraz  

Wydziału Administracji 

 

 

 WTOREK  – 08.00 – 16.00 

 ŚRODA  – 08.00 – 16.00 

 CZWARTEK – 08.00 – 16.00 

 PIĄTEK  – 08.00 – 16.00 

 SOBOTA  – 08.00 – 16.00 

 

 

 

Pani Dziekan WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I  ZDROWIA 

dr Aida Piskorz przyjmuje studentów: 

 

 WTOREK   – 10.00 – 13.00 

 ŚRODA   – 10.00 – 13.00 

 CZWARTEK – 10.00 – 13.00 

 PIĄTEK    – 10.00 – 13.00 

 SOBOTA  – godziny ustalane na bieżąco 

   

 


