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Efekty uczenia się dla kierunku studiów wychowanie fizyczne 
Wychowanie Fizyczne  

Studia I stopnia – profil praktyczny 
 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 
Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta - licencjat 
Przyporządkowanie efektów kształcenia do odpowiednich dyscyplin naukowych 
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (100%) - dyscyplina:  
 

dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze fizycznej  70 % ogólnej liczby punktów  
dyscyplina (dyscypliny): nauki społeczne 17 % ogólnej liczby punktów  
dyscyplina (dyscypliny): nauki o zdrowiu  13 % ogólnej liczby punktów  

 
 

Symbol 
Efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne. 

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku studiów wychowanie 
fizyczne absolwent: 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy Kwalifikacji – 
charakterystyki 

szczegółowe P6S 

 

Wiedza 

K_W01 

posiada wiedzę w zaawansowanym stopniu w zakresie  fizyko-chemicznych i biologicznych podstaw 
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej właściwą dla kierunku wychowanie fizyczne P6S_WG 

K_W02 posiada  ogólną  znajomość  budowy i funkcji  organizmu człowieka P6S_WG 

K_W03 

zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w 
zakresie niezbędnym dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku wychowanie 
fizyczne 

P6S_WG 

K_W04 

zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne  związane ze zdrowiem i jego ochroną w 
zakresie  niezbędnym dla  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
wychowanie fizyczne 

P6S_WG, P6S_WK 

K_W05 zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych P6S_WG 

K_W06 zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia P6S_WG 

K_W07 

zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i aktywności ruchowych stosowanych w 
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,  właściwych dla studiowanego kierunku wychowanie 
fizyczne 

P6S_WG 

K_W08 
zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach 
studiowanego kierunku wychowanie fizyczne 

P6S_WK 

K_W09 

zna miejsce dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku wychowanie 
fizyczne, w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i systemu edukacji P6S_WG 

K_W10 

ma  zaawansowaną wiedzę  i zna terminologię nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie 
niezbędnym dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
wychowanie fizyczne 

P6S_WG 

K_W11 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego; zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

P6S_WK 

K_W12 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z 
zakresu dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku wychowanie 
fizyczne 

P6S_WK 

Umiejętności 
K_U01 

posiada umiejętności  techniczne, manualne i ruchowe związane ze  studiowanym  kierunkiem 
wychowanie fizyczne 

P6S_UW 

K_U02 

potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku wychowanie fizyczne P6S_UW 

K_U03 
potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w zakresie związanym ze studiowanym 
kierunkiem wychowanie fizyczne 

P6S_UK 

K_U04 
potrafi identyfikować, formułować i rozwiązywać  problemy  ucznia, pacjenta, klienta oraz grupy 
społecznej, potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole 

P6S_UO, P6S_UK 
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K_U05 

potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne  
odpowiadające potrzebom  jednostki oraz grupy społecznej właściwe dla  studiowanego kierunku 
wychowanie fizyczne 

P6S_UW 

K_U06 

potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu  pozyskiwania, przechowywania  danych, potrafi 
dobrać i zastosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informatyczno-
komunikacyjne 

P6S_UW 

K_U07 
potrafi identyfikować i naprawiać błędy i zaniedbania w praktyce, brać udział w debacie, dyskusji 
przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska 

P6S_UW, P6S_UK 

K_U08 

potrafi interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla studiowanego kierunku 
wychowanie fizyczne, potrafi właściwie dobrać źródła i informacje dokonując krytycznej i trafnej analizy, 
syntezy i oceny tych informacji i danych 

P6S_UW 

K_U09 
potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą placówek, jednostek, instytucji oraz podejmowanych działań 

P6S_UW 

K_U10 

potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu dziedzin nauki i  dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku wychowanie fizyczne  z uwzględnieniem obowiązujących norm 
oraz dostępnych warunków. Podejmuje współpracę z innymi osobami w ramach prac zespołowych P6S_UO 

K_U11 

posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej 
(rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku wychowanie fizyczne 

P6S_UW 

K_U12 
posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o własne działania lub dane źródłowe, 
samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie 

P6S_UW, P6S_UO, P6S_UU 

K_U13 posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń P6S_UK 

K_U14 

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i  dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku wychowanie fizyczne, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne 
K_K01 

rozumie potrzebę  uczenia się przez całe życie, potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
umiejętności 

P6S_KK 

K_K02 
jest świadomy  własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić  się do ekspertów, zasięga ich opinii w 
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6S_KK 

K_K03 
okazuje szacunek wobec ucznia, rodzica, pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro 

P6S_KR 

K_K04 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, inicjuje działania na rzecz 
interesu publicznego 

P6S_KO 

K_K05 

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, 
wypełnia zobowiązania społeczne, współorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego P6S_KO 

K_K06 

potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu, odpowiedzialnie pełni 
role zawodowe przestrzegając zasad etyki zawodowej, dbając o dorobek i tradycje zawodu P6S_KK, P6S_KR 

K_K07 
realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad 
bezpieczeństwa pracy 

P6S_KK, P6S_KR 

K_K08 

potrafi formułować opinie dotyczące uczniów, pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście 
związanym z wykonywaniem zawodu; podejmuje działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KK, P6S_KR 

K_K09 
dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów wychowanie fizyczne 

P6S_KK, P6S_KR 

 


