
PROGRAM STUDIÓW I STOPIEŃ KSZTAŁCENIA  

WSEWS

PROGRAM STUDIÓW II STOPIEŃ KSZTAŁCENIA  

WSEWS

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

J.angielski   Ekologia

Technologia informacyjna  Filozofia

Socjologia    Metodologia badan naukowych

Biologia     Pedagogika kultury fizycznej

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Psychologia aktywności fizycznej

Anatomia    Socjologia

Biochemia    Statystyka

Pedagogika     J.angielski

Psychologia    PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Fizjologia człowieka    Zaawansowana metodyka wf

Antropologia   Fizjologia wysiłku

Teoria wychowania fizycznego   Sport i idea olimpijska

Podstawy dydaktyki Teoria treningu

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Turystyka szkolna

Antropomotoryka Wychowanie fizyczne specjalne

Biomechanika  Metodyka koszykówki

Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne  Metodyka piłki ręcznej

Edukacja zdrowotna   Metodyka piłki nożnej

Emisja głosu  Metodyka piłki siatkowej

Historia kultury fizycznej   Trening funkcjonalny

Metodyka   piłki siatkowej      Anatomia funkcjonalna

Metodyka  p.ręcznej       Metodyka gier zespołowych

Metodyka  piłki nożnej     Promocja zdrowia

Metodyka koszykówki     Podstawy integracji sensorycznej

Metodyka wychowania fizycznego     Żywienie w sporcie

Organizacja  i prawo w oświacie    Kontrola efektów treningu i walki sportowej

Pierwsza pomoc przedmedyczna    Seminarium magisterskie

Rytmika i taniec     Wykład monograficzny - Negocjacje w sporcie

Seminarium dyplomowe - przgotowanie do egzaminu  Wykład monograficzny - Bezpieczeństwo w kulturze fizycznej

Teoria i metodyka gimnastyki korekcyjnej BHP/ergonomia pracy

Teoria i metodyka gimnastyki   Prawo autorskie

Teoria i metodyka lekkoatletyki    Metody kontroli sprawności psychomotorycznych

Teoria i metodyka pływania i ratownictwa    Wolontariat

Teoria sportu    Organizacja imprez sportowych-ews  ( edukacja ,wychowanie ,sport) 

Zabawy i gry ruchowe     Praktyka pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej

Podstawy integracji  sensorycznej Moduł: Zajęcia usprawniające  (2 do wyboru) 

Wykład monograficzny Moduł:Specjalność: Menedżer sportu /fakultatywnie/

Teoria gier soprtowych    
Moduł:Specjalność: Trener przygotowania motorycznego  z elementami 

dietetyki w sporcie   / fakultatywnie/

Propedeutyka  studiów w WSEWS Moduł: Specjalizacje instruktorskie*/trenerskie*(1 do wyboru):

Systemy organizacji zawodów sportowych Moduł:NGO (non governmental organization) praktyki (1 do wyboru):

Metody kontroli sprawności psychomotorycznych 

Wolontariat sportowy  

Organizacja imprez sportowych - ews (edukacja wychowanie sport)    

Formy wyjazdowe

Obóz letni     

Obóz zimowy    

Wędrówki   

Praktyki pedagogiczne

Praktyka wdrożeniowo-asystencka w szkole podstawowej 

Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej  

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
MODUŁ: Specjalność: Trening personalny

Żywienie i odnowa biologiczna w sporcie

Podstawy anatomii funkcjonalnej

Podstawy metodyki treningu personalnego

Diagnostyka  funkcjonalna 

Podstawy metodyki  treningu siłowego

Medycyna sportu

Prewncja urazów - trening w trakcie kontuzji

Warsztat specjalistyczny

Praktyka  instruktorska

MODUŁ: Specjalność : Menedżer sportu 

Marketing w sporcie 
Zarządzanie infrastrukturą sportową 

Zarządzanie klubem sportowym 

Prawo w sporcie

Finanse w sporcie 

Media a sport

Makrostruktura sportu

Warsztat specjalistyczny

Praktyka menedżerska

MODUŁNowoczesne formy ruchowe

Fitness

Animal flow

Sporty walki

Trampoliny

Teqball

MODUŁ:NGO (non governmental organization)

praktyka wolontariacka 

praktyka organizacja imprez sportowych 

MODUŁ: SPECJALIZACJE: trenerskie/instruktorskie /menedżerskie/    

MODUŁ : Testy:Metody kontroli sprawności 

psychomotortycznychsprawności 


