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Załącznik nr 1 

Nazwa kierunku:  WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Stopień studiów: pierwszy 

Obszar/obszary kształcenia z określeniem procentowego udziału efektów w każdym z obszarów: nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (100%) 
Profil: praktyczny 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: szósty 

Symbole 
efektów 

kierunkowych 
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIAi 

Odniesienie do 

uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia PRK 

charakterystyk 
drugiego stopnia 
PRK - ogólnych 

charakterystyk 
drugiego stopnia 
PRK dla obszaru: 

nauk 
medycznych i 

nauk o zdrowiu 
oraz nauk o 

kulturze 
fizycznej. 

1 2 3 4 5 

 WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik 

opisu 
Kod składnik 

opisu 

K_W01 
fizykochemiczne i biologiczne podstawy nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie niezbędnym nauczycielowi 

WF oraz prowadzącemu inne zajęcia ruchowe 
P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W02 
budowę i funkcje organizmu człowieka, a także metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i 

zmian chorobowych w zakresie niezbędnym nauczycielowi WF oraz prowadzącemu inne zajęcia ruchowe 
P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W03 
w stopniu zaawansowanym wybrane pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną,  

w zakresie niezbędnym nauczycielowi WF oraz prowadzącemu inne zajęcia ruchowe 
P6U_W P6S_WK P6S_WK 

K_W04 
teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji zdrowia i 

zdrowego trybu życia 
P6U_W P6S_WK P6S_WK 

K_W05 
mechanizm działania i skutki uboczne oddziaływania na organizm bodźcami fizycznymi i aktywności ruchowej w zakresie 

niezbędnym nauczycielowi WF oraz prowadzącemu inne zajęcia ruchowe 
P6U_W P6S_WK P6S_WK 

K_W06 
prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania zawodu nauczyciela WF lub innej działalności zawodowej 

związanej z kulturą fizyczną 
P6U_W P6S_WK P6S_WK 

K_W07 
miejsce zawodu nauczyciela WF lub prowadzącemu inne zajęcia ruchowe w systemie organizacji ochrony zdrowia na poziomie 

krajowym 
P6U_W P6S_WK P6S_WK 

K_W08 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości w obszarze kultury fizycznej 
P6U_W P6S_WK P6S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik 

opisu 
Kod składnik 

opisu 

K_U01 
posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi podczas lekcji WF oraz innych zajęć ruchowych w celach diagnostyczno-

kontrolnych i ewaluacji 
P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U02 

identyfikować problemy ucznia lub uczestnika innych zajęć ruchowych oraz całej grupy uczestniczącej w lekcji lub innych 

zajęciach i podjąć odpowiednie działania diagnostyczne, profilaktyczne oraz edukacyjne, w tym  innowacyjnie wykonywać 

zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy uczniów lub uczestników innych zajęć ruchowych 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U03 korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskania i przechowywania danych, a także pozyskiwać i interpretować dane P6U_U P6S_UW P6S_UW 
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niezbędne w pracy nauczyciela WF lub prowadzącego inne zajęcia ruchowe 

K_U04 identyfikować błędy i zaniedbania uczniów lub uczestników innych zajęć ruchowych P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U05 
wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi niezbędnymi w pracy nauczyciela wf oraz prowadzącego inne zajęcia 

ruchowe 
P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U06 

brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, a także komunikować się (z 

użyciem specjalistycznej terminologii sportowej) z uczniem podczas lekcji WF lub uczestnikiem innych zajęć ruchowych, a także 

z całą klasą lub grupą uczestników zajęć;  w oparciu o uzyskaną wiedzę i przykładem własnym potrafi zmotywować 

wychowanków do aktywnego stylu życia, zgodnie z celem zdrowotnym wychowania fizycznego 

P6U_U P6S_UK P6S_UK 

K_U07 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego P6U_U P6S_UK P6S_UK 

K_U08 
planować i organizować pracę, w szczególności planować, realizować oraz dokumentować (z uwzględnieniem obowiązujących 

norm oraz dostępnych warunków) działania nauczyciela WF lub prowadzącego inne zajęcia ruchowe 
P6U_U P6S_UO P6S_UO 

K_U09 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, włącznie z realizacja awansu zawodowego nauczyciela 

WF 
P6U_U P6S_UU - 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik 

opisu 
Kod składnik 

opisu 

K_K01 

krytycznej oceny: posiadanej wiedzy, działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, 

a także uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów, w szczególności zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu ucznia lub uczestnika innych zajęć ruchowych 

P6U_K P6S_KK P6S_KK 

K_K02 
rozwiązywania problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela WF lub innego zawodu związanego z 

prowadzeniem zajęć ruchowych 
P6U_K P6S_KK P6S_KK 

K_K03 
określania priorytetów służących realizacji określonych zadań, samodzielnego podejmowania decyzji oraz przyjmowania 

odpowiedzialności za skutki swoich działań 
P6U_K P6S_KK P6S_KK 

K_K04 
formułowania opinii dotyczących  uczniów lub uczestników innych zajęć ruchowych, a także całych klas lub innych grup 

uczestniczących w zajęciach ruchowych 
P6U_K P6S_KK P6S_UK 

K_K05 
kultywowania i upowszechniania zdrowego stylu życia oraz wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania lub 

współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 
P6U_K P6S_KO - 

K_K06 
współpracy w zespole w celu zapewnienia opieki oraz zagwarantowania bezpieczeństwa uczniom lub uczestnikom innych zajęć 

ruchowych 
P6U_K P6S_KO P6S_UO 

K_K07 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy zgodnie z zasadami marketingu w kulturze fizycznej P6U_K P6S_KO - 

K_K08 
przestrzegania zasad etyki zawodowej nauczyciela lub prowadzącego inne zajęcia ruchowe, a zwłaszcza okazywania szacunku 

wobec uczniów lub uczestników innych zajęć ruchowych, a także wymagania tego od innych 
P6U_K P6S_KR P6S_KR 

K_K09 
dbałości o dorobek i tradycje zawodu nauczyciela oraz dbałości o własny rozwój  zawodowy tzw. „warsztat pracy nauczyciela 

WF” w oparciu o samokształcenie 
P6U_K P6S_KR - 

K_K10 
dbania o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zawodu nauczyciela WF lub prowadzącego inne 

zajęcia ruchowe 
P6U_K P6S_KR P6S_KR 

 

                                                           
i Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów wyższych, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia:  
1) wszystkie uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) właściwe dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji; 
2) wszystkie charakterystyki drugiego stopnia (ogólne) określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkoln ictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji na poziomie 4 – poziom 6-8 (cz. I); 
3) wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia do których został przyporządkowany kierunek studiów dla kwalifikacji na danym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji znajdujące się w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 4 – poziom 6-8 (cz. II – właściwe dla danego obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu). 

 


