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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu Z-ID-414 
Nazwa modułu Wychowanie fizyczne 
Nazwa modułu w języku angielskim Physical Culture 
Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 
 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Inżynieria danych 

Poziom kształcenia I stopie ń 

Profil studiów Praktyczny 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia stacjonarne 

Specjalność Wszystkie specjalno ści 

Jednostka prowadząca moduł Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej 

Koordynator modułu Dr Stanisław Hojda  

Zatwierdził  

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów Ogólny 

Status modułu  Obowi ązkowy  

Język prowadzenia zajęć Polski 
Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu 
w roku akademickim Semestr zimowy 

Wymagania wstępne Brak 
Egzamin (TAK/NIE) NIE 
Liczba punktów ECTS 1 
 
Forma 
prowadzenia zaj ęć 

wykład 
w 

ćwiczenia 
ć 

laboratorium  
l 

projekt 
p 

inne 
i 

Liczba godzin  
w semestrze  30    
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C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZ TAŁCENIA 
 

Cel 
modułu  

Uzyskanie umiejętności technicznych i taktycznych  z poszczególnych dyscyplin gier zespo-
łowych oraz dyscyplin indywidualnych. Nabycie podstawowych informacji teoretycznych 
dotyczących zasad i przepisów poszczególnych dyscyplin sportowych. 

 
 

Symbol 
efektu Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

Odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

W_01 
Ma wiedzę z zakresu przepisów podstawowych 
gier zespołowych i dyscyplin indywidualnych spor-
tu. 

ć   

W_02 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury 
fizycznej, aktywności ruchowej, odżywiania i zdro-
wia. 

ć   

U_01 

Potrafi wykonać podstawowe elementy techniczne 
wybranej dyscypliny sportowej oraz potrafi zaliczyć 
podstawowe sprawdziany sprawności fizycznej, 
np. Test Pilicza, Test Coopera. 

ć   

U_02 

Ma  umiejętność zastosowania ćwiczeń fizycznych 
w zależności od celu jaki chce osiągnąć (poprawa 
funkcjonowania układu krążenia, poprawa wydol-
ności oddechowej, koordynacji ruchu i wzmocnie-
nia mięśni). 

ć   

K_01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejęt-
ności z dziedziny kultury fizycznej. Promuje spo-
łeczne i kulturowe znaczenie sportu. Pielęgnuje 
indywidualne upodobania z zakresu kultury fizycz-
nej i sportu. 

ć K_K01 

T1P_K01 
X1P_K01 
X1P_K05 
InzP_K01 
InzP_K02 

K_02 
Przestrzega zasady „fair play” podczas uprawiania 
sportu i w życiu codziennym. Potrafi komunikować 
się i współdziałać w zespole. 

ć 
K_K04 
K_K05 

T1P_K03 
T1P_K04 
X1P_K02 
InzP_K01 
InzP_K02 

 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 
 
3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 
 
4. Charakterystyka zadań projektowych 
 
5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 
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Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projekto-

wych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 
Bieżąca ocena postępów sprawności fizycznej studenta, zaangażowania i aktywności na zaję-
ciach oraz umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin sportowych.  

W_02 
Sprawdzenie wiadomości z określonych dyscyplin sportowych podczas organizacji zawodów 
sportowych, sędziowania, prowadzenia dokumentacji sędziowskiej i zapisów wyników. 

U_01 Ocena wiedzy i praktyczne jej zastosowanie we fragmentach zajęć wychowania fizycznego. 

U_02 Ocena wiedzy i praktyczne jej zastosowanie we fragmentach zajęć wychowania fizycznego. 

K_01 
Sprawdzian dotyczący teoretycznych wiadomości zagadnień z zakresu kultury fizycznej i spor-
tu. 

K_02 
Sprawdzian dotyczący teoretycznych i praktycznych niezbędnych do organizacji imprez spor-
towych o charakterze akademickim. 
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D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS  

Lp. Rodzaj aktywno ści Obciążenie 
studenta Jednostka 

1. Udział w wykładach   

2. Udział w ćwiczeniach 30 h 

3. Udział w laboratoriach   

4. Udział w zajęciach projektowych   

5. Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)   

6. Konsultacje projektowe   

7. Udział w egzaminie   

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpo średnim udziale 
nauczyciela akademickiego 30 h 

10. 

Liczba punktów ECTS, któr ą student uzyskuje na zaj ęciach 
wymagaj ących bezpo średniego udziału nauczyciela akade-
mickiego 
(1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta) 

1 ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów   

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń   

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów   

14. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów   

15. Wykonanie sprawozdań   

16. Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium   

17. Wykonanie projektu lub dokumentacji   

18. Przygotowanie do egzaminu   

19.    

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 0 h 

21. 
Liczba punktów ECTS, któr ą student uzyskuje w ramach 
samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta) 

0 ECTS 

22. Sumaryczne obci ążenie prac ą studenta  30 h 

23. Punkty ECTS za moduł  
1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta 

1 ECTS 

24. 
Nakład pracy zwi ązany z zajęciami o charakterze praktyc z-
nym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

30 h 

25. 
Liczba punktów ECTS, któr ą student uzyskuje w ramach 
zajęć o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta 

1 ECTS 

 
 
E. LITERATURA 

 
Wykaz 
literatury 

Pozycje dotyczące metodyki, przepisów i techniki nauczania w zależności od 
wyboru zajęć – dyscypliny. 

 
 

Witryna WWW 
modułu/przedmiotu 

www.cs.tu.kielce.pl  

 


