
Uchwała nr 14/2018 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 1 marca 2018 r. 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym dla kierunku sport, Wydział Zarządzania 

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia 

studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596 z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza: 

§ 1 

Określa nazwę kierunku studiów, profil kształcenia, a także przyporządkowuje kierunek 

studiów do obszaru kształcenia oraz wskazuje dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do 

których odnoszą się efekty kształcenia w sposób następujący: 

1) Nazwa kierunku studiów: sport; 

2) Profil kształcenia: profil praktyczny; 

3) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; 

4) Forma studiów: studia stacjonarne; 

5) Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych (60 %), obszar nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (40 %); 
Dziedzina: nauk ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej; 

Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu. 

§ 2 

1. Uchwala efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, 

kierunek sport. Opis efektów kształcenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Opis efektów kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 

określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 64) oraz charakterystyki drugiego stopnia 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 szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 – poziomy 6 – 8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594), w tym wybrane efekty kształcenia 

właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany 

kierunek studiów dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

R E K T O R 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 



Załącznik do uchwały nr 14/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 1 marca 2018 r. 

Opis efektów kształcenia dla kierunku studiów sport 

Symbol 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku sport absolwent osiąga następujące efekty 

kształcenia: 

WIEDZA 

K_W01 
zna terminologię i ma podstawową wiedzę o miejscu dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych właściwych dla sektora sport 

K_W02 
ma wiedzę na temat podstawowych zasad organizacji i funkcjonowania sportu w ujęciu 

krajowym i międzynarodowym i ich historycznej ewolucji 

K_W03 
zna podstawowe elementy struktur organizacji sportu oraz występujące w nim relacje 

i więzi społeczne 

K_W04 
zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania pracy zawodowej 

w sporcie 

K_W05 

posiada podstawową wiedzę biologiczną, fizjologiczną, biochemiczną i biomechaniczną 

w zakresie budowy, funkcjonowania organizmu ludzkiego i zmian zachodzących pod 

wpływem aktywności fizycznej 

K_W06 
kompleksowo rozumie proces treningowy w sporcie i posiada elementarny zasób wiedzy 

o psychofizycznym i społecznym rozwoju człowieka 

K_W07 

ma wiedzę o metodach i narzędziach stosowanych do oceny rozwoju fizycznego oraz 

objawów i przyczyn wybranych zaburzeń będących przejawem skutków ubocznych 

zaangażowania w sport 

K_W08 
ma wiedzę o metodach, narzędziach i technikach pozyskiwania danych 

wykorzystywanych do analiz i wdrażania procesów zmian w sporcie 

K_W09 
zna zasady i rozumie znaczenie prawidłowej diety oraz odnowy biologicznej i psychicznej 

w sporcie jako profilaktyki zdrowotnej 

K_W10 
zna terminologię i ma wiedzę psychologiczną, niezbędną do realizacji szkolenia 

sportowego, z zakresu wychowawczych, dydaktycznych i społecznych funkcji sportu 

K_W11 
posiada podstawową wiedzę o stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz o zasadach 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

K_W12 
ma podstawową wiedzę o wykorzystaniu innowacyjnych technologii i technologii 

informatycznych we współczesnym sporcie 

K_W13 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej 

i prawa autorskiego 

K_W14 zna zasady tworzenia i możliwości rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w sporcie 

K_W15 
zna podstawowe metody, techniki i narzędzia przydatne do planowania i organizowania 

wykorzystywane w sektorze sport 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i edukacyjne z zakresu sportu 

odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej 

K_U02 
posiada umiejętność demonstrowania i nauczania podstawowych ćwiczeń z zakresu 

wybranych sportów 

K_U03 
potrafi obsługiwać podstawowe urządzenia pomiarowe wykorzystywane w sporcie oraz 

posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i sprzętem sportowym 

K_U04 

potrafi prawidłowo interpretować (odnosząc do wartości referencyjnych) podstawowe 

wskaźniki morfologiczne, fizjologiczne i biofizyczne pozwalające diagnozować stan 

organizmu oraz fizyczne parametry ruchu w sporcie 

K_U05 
posiada  umiejętność diagnozowania i doboru treści i metod treningowych dostosowanych 

do potrzeb i możliwości sportowców 

K_U06 
posiada umiejętność skutecznego komunikowania się z jednostką i grupą społeczną 

w realizacji różnorodnych zadań w sporcie 



K_U07 
potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk występujących 

w sporcie, potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

K_U08 

potrafi analizować i prognozować praktyczne skutki procesów i zjawisk społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) specyficznych dla sportu, potrafi 

wdrażać propozycje rozwiązań konkretnych problemów 

K_U09 
potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami informatycznymi do zarządzania 

projektami realizowanymi w sporcie 

K_U10 
potrafi prowadzić dokumentację i analizę procesu treningowego oraz dokumentację 

dotyczącą działalności jednostek, instytucji oraz podejmowanych działań 

K_U11 

posiada umiejętność posługiwania się uznanymi zasadami, formami, środkami i metodami 

w analizowaniu, projektowaniu i realizacji treningu sportowego wykorzystując 

umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych 

K_U12 
prawidłowo posługuje się wybranymi aktami prawnymi, normami i regulaminami w celu 

realizacji konkretnego zadania w działalności sportowej 

K_U13 

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i raportów z  zakresu wybranych 

zagadnień sportu, w tym pracy dyplomowej – licencjackiej, w oparciu o dane źródłowe 

i własne działania 

K_U14 

posiada umiejętność przygotowania i prezentowania w formie ustnej wyników własnych 

działań i analizy danych źródłowych z zakresu wybranych zagadnień sportu i zarządzania 

w sporcie 

K_U15 

potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie studiowanego kierunku, zgodnie 

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

K_U16 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do organizowania procesu 

treningowego oraz zawodów sportowych 

K_U17 
jest przygotowany do praktycznego podejmowania decyzji i rozwiązywania typowych 

problemów występujących w sporcie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą 

wiedzę i umiejętności 

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

K_K03 potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 

K_K04 
potrafi identyfikować i rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem 

zawodu, jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów 

K_K05 

w relacjach z podwładnymi i współpracownikami okazuje szacunek oraz troskę o ich 

dobro, a formułując opinie na ich temat, ujawnia odpowiedzialność, wrażliwość etyczną, 

empatię i postawy prospołeczne 

K_K06 
realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i innych, przestrzega 

zasad bezpieczeństwa pracy 

K_K07 

dostrzega potrzebę dbania o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do 

wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej w sporcie i promowania 

w społeczeństwie postaw prozdrowotnych 

K_K08 
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych w sektorze sportu, 

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne 

K_K09 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

 
Objaśnienia: 

K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia 

W, U lub K (po podkreśleniu) – kategoria efektów kształcenia, odpowiednio: Wiedza (W), Umiejętności (U), Kompetencje 

społeczne (K) 

 


