
7-ałącznik do uchwaĘ nr 167 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 09.03.2022 r.

Załqcznik nr 70 do Księgi Jakości Kształceniq

KARTA PRoGRAMU sTUDlÓW 1

Nazwa pro8ramu studiów (kierunku studiów) Sport i bezpieczeństwo

Nazwa wydziału Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

poziom studiów (l stopnia l ll stopnia /
nolite studia te

I stopnia

p rofil stu dĺów (ogó lnoa kadem icki / praktyczny) praktyczny

forma studiów
onarne / niesta onarne

stacjonarne

program studiów obowiązuje od roku
akademicki 2022/20Ż3

data i numer uchwały Senatu pzyjmującej
studiów 2

Uchwała nr 154 z dnia 19 stycznia 2022 r
Uchwała nr t67 z dnĺa 9 marca 2022 r.

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się 3 Uchwała nr t54 z dnia 19 stycznia Żo22 r.

dyscyplĺna wiodąca (w ramach której będzie
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się)

dać udzĺał
Nauki o kulturze fizycznej (75%)

pozostałe dyscypliny _ podać udział
procentowy

Nauki o bezpieczeństwie (l9%)
lnformatyka techniczna i telekomu nikacja (6%)

czas trwania studiów (w semestrach) 6

łączna liczba punktów ECTS (wtym praktyki) 180

łączna líczba godzin w planie studiów (w tym
ra 288s (e60)

wym iar (godzinowy) praktyk zawodowych,
zasady iforma ich odbywania oraz liczba
punktów ECTS, jaką student musí uzyskać w
ramach tych praktyk fieśli program studiów

d

960 godzin, 30 pkt. ECTS. Zasady ĺ formy
odbywanĺa praktyk są zgodne z Regulamĺnem
praktyk obowiązującym W Uczelni oraz
wydziałowymí zasadami realizacji praktyk.

tytuł zawodowy otrzymywany przez
absolwenta licencjat

kl ka tscED4 LOt4 - ort

zwĺązek z misją uczelni ijej strategią rozwoju

Kierunek Sport i bezpieczeńsťwo wiąŹe się z
misją uczelnijaką jest zrównoważony rozwój
polegający na osiąganiu doskonałoścĺ w trzech
wymiarach działalności: kształceniu
(nauczaniu), działalności badawczej i

wspieraniu otoczenĺa społeczno-
oda

wymagania Wstępne - oczekiwane
kompetencje kandydata (szczególnie w

adku studiów ia)

Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły
średn iej, sprawność fizyczną,sta b i lność
emocjona o orność na stres, umie



naWiązywan ia konta któw, kom u n i katywność,
konsekwentność

zasady rekrutacji (w tym: przedmioty
kwalifikacyjne oraz ustalone dla nich
współczynniki wagowe)

Zgodnie z warunkami itrybem rekrutacji.
Kryterium decydującym o przyjęciu na studia
jest wartość wskaźnika rankingowego opartego
o wybrane wyniki egzaminu maturalnego (1.

matematyka, albo Íizyka, albo chemia, albo
biologia, aĺbo historia, albo informatyka albo
język polski (do wyboru dwa, każdy z wagą 1'0)

2. Językobcy nowożytny (z wagą 1-.0) oraz
wynik egzaminu dodatkowego (test sprawności
ogólnej, pływanie). Więcej informacji na

stronie: irk.po.edu.pl

sposoby weryfi kacji za kłada nych efektów
uczenia się

Zgodnie z kartami opisu przedmiotu

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęćz bezpośrednim
udziałem nauczycieli akademickich lub
tn h osób rowadzących zaj

111

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęćz zakresu nauk, do
których odnoszą się efekty uczenia się dla

określonego programu studiów, poziomu i

profilu studiów

Nauki o kulturze
fizycznej - 135 pkt.

ECTS,

Nauki o
bezpieczeństwie - 35

pkt. ECTS

I nformatyka tech n iczna
i telekomunikacja - 10

pkt. ECTS

dla profilu praktvcznego łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć
związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym,
d la profilu ogólnoakadem ickiego łączna
liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć
związanych z prowadzonymi w uczelni
badaniami naukowymi w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany

st kierunek studiów

IL8,7

liczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać w ramach zajęćz dziedziny nauk
humani h lub nauk s

9

w przypadku studiów stacjonarnych l stopnia
lub jednolitych magisterskich liczba godzin

za cz owania fizycznego
60

liczba punktów ECTS objętych programem
studiów uzyskiwana w ramach zajęć do
wyboru

58

sumaryczne wskaźniki
cha rakteryzujące
program studiów, a w
tym:

1 Karta programu studiów osobna dla studióW stacjonarnych i studiów niestacjonarnych (jeżeli występują)
2 data i numer uchwały Senatu uzupełniane przez Dziekana po uchwaleniu programu przez senat
3 data i numer uchwały Senatu przyjmującej program studiów w którym uchwalane (zmieniane) były efekty uczenia się

a naleźy wpisać jeden kod klasyfikacji ISCED



Program studiów zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego

*ilľ,*-
podpis przedstawiciela

organu samorządu enckiego

data, p na
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Politechnika Opolska
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Kierunek studióW: sPoRT l BEZPlEczEŃsTWo
Fleld oÍ study: sPoRT AND sEcURlry

CHARAKTERYSTYKA OGILNA

kierunek studiów: Sponľ l BEzPlEczEŃsĺwo

profil: PRłxĺYczľv

nazwa wydziału: Wvoaer WvcnoweNn\ FEYczNEGo l FEJoTERAPII

uchwała Sonatu Po z dnia 9"a8.2922

obowiązuje od roku
akadeľnleklego

2o2N2029
plan stud,iów
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Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizioterapii

Kierunek studiów: sPoRT l BEZPlEczEŃsTWo
Field of stuđy: sPoRT AND sEcURlTY

PLAN sTUDlÓW - STUDY PLAN

SEMESTR: 1 (1"t Semesteľ) Llczba godzin zajęć w semestrze; E _ egzamin
Woľking time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester cuľricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Technologia ĺnformacyjna í5 1 KO
lnformation technology

1.2
Bezpieczeństwo i higiena pracy

10 I KO
occupational health and saíety

1.3
ochrona własności intelektualnej

10 I KO
lntellectual property protection

1.4
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

30E 30 4 P
Basics of human anatomy and physiology

1.5
Pienľsza pomoc pzedmedvczna

15 15 2 P
First premedical aid

1.6
Biologiczne podstawy aktywności flzycznei

20 2 P
Biological basics of physical activitv

't.7
ogólna metodyka nauczania ruchu

15 1 K
General methodology of teachinq movement

í.8 Sporty indywidualne I

75 5 K
lndivĺdual sports l

1.9
Sporty walki I

20 2 K
Combat sports I

í'10
Nauki o prawie, państwie i polityce l

30 2 K
State, law and polĺtics l

1.11
Podstawy kartografii

15 í5 2 K
Basĺc cartography

1.12
Sporty zespołowe l

20 2 K
Íeam sports l

1.í3
Teoria i podstawy bezpieczeństwa

15E í5 3 K
Theory and fundamentals of security

1.'14
Historia współczesna

20 2 P
Contemporary history

Liczba godzin w semestľze (Number of hours ĺn a
semester)

í80 75 75 55
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semesteľ)

385

J



Politéchnika opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjotérapii

Kierunek studióW: sPoRT l BEzPlECZEŃsTWo
Field oí study: sPoRT AND sEcURlTY

SEMESTRI 2 (2"d Semesteľ)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E _ egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

P sPĺzedmiot W c L

(Lectuľe) (Seminar)

ECTS
Nr

Subject unit - semester curľĺcular
(Pľactĺcal
classes)

(Laboratory
classes)

(Project)

ryP

Biomechanika i ergonomia
2 P2.'.|

Biomechanics and ergonomĺcs
10E í5

Fizjologia wysiłku fizycznego
2.2 15 2 P

Exercise physiology
15E

Ąntropomotoryka
2.3

Anthropomotorics
15 1 P

Podstawy strzelectwa
10 12.4

Basics of shooting
10E K

Pływanie l ,l2.5
Swimming I

15 K

Sporty walki ll
20 2 K2.6

Combat sports lll
(E)

Wspinaczka
15 1 K2.7

Climbing

Sporty indywidualne ll
2.8 90 6 K

lndividual sports ll

Nauki o prawie, państwie i politvce ll
2.9

State, law and politics I

10E 15 2 K

Podstawy topograÍii i orientacia W terenie
2.10

Basic topography and orientation
20 2 K

Podstawy logistyki
22.1'l

Fundamentals of logistics
15 ĺ5 K

Sporty zespołowe ll
20 2 K2.12

feam sports ll

Cyberbezpieczeństwo l
2.,t3

Cvbersecuritv I

30 ĺ5 3 K

Liczba godzin W semestrze (Number oÍ houľs in a
semester)

120 295 (w tym 30 godz. obieľaIne)
30

Razem godzin/ECTS W semeslŻe (Total hours/ECTS ĺn a
semester)

415

SEMESTR: 3 (3'd Semester)
Liczba godzin zajęć w semestľŻe; E - egzamin
Working tĺme (hours) a semester; E _ Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curľiculaľ (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboľatory
classes)

(Project) (Seminar)

3.1
Dietetyka i suplementacja

20 20 3 P
Dietetics and supplementation

3.2
Strzelectwo I

20 2 K
Shooting sports I

3.3
obóz sprawnościowv I

10 45 5 K
Skills camp I

4



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapĺi

Kierunek studĺow: sPoRT l BEzPlECZEŃsTWo
Field of study: SPORT AND SECURITY

3.4
Pływanie ll í5 2 K
Swimming ll

3.5
Sporty walki lll

20 2 K
Combat spońs lll

3.6
Sporty indywidualne lll

60 5 K
lndĺvidual sports lll

3.7
Teoria treningu sportowego

15E 1 K
Theory of spońs traininq

3.8
Logistyka w sytuaciach kryzysowch

15E '15 2 K
Emergency loqistics

3.9
Sporty zespołowe lll

20 2 K
Team sports lll

3.10
Cyberbezpieczeństwo ll

30 15 3 K
Cybersecurity ll

3.'l í Współczesne patologie spďeczne
15 1 K

Contemporary social pathologies

Pzedmioty obieralne -wymagsna liczba p. ECTS w semeslrze
(optional units - compuĺsoľy ECTS in a semester)

2

3.12
Język obcy ll

30 (2) W
Foreign language ll

3.ĺ3
Wychowanĺe fizyczne l

30 (0) W
Physical educatĺon l

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 90 305 (w tym 60 godz. obĺeralne)

30
Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

395

SEMESTR: 4 (4th Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Workinq time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s

Subject unit _ semester cuľricular (Lecture) (Pľactical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Semĺnar)

4,',|
Język rosyjskĺ l

30 2 KO
Russian language I

4.2
Staelectwo ll

20 2 K
Shooting sports lĺ

4.3
obóz sprawnościowy ll

10 50 5 K
Skills camp ll

4.4
Pływanie lll

(E) 15 ,| K
Swimming llĺ

4.5
Społ^ty walki lV

20 2 K
Combat sports lV

4.6
Sporty indywidualne lV

4s 4 K
lndividual sports lV

4.7
Cyberbezpieczeństwo lll

30E 15 3 K
Cybersecuľiý lll

4.8
Programowanie treningu sportowego

(E) ĺ5 ,l K
Sports training programming

4.9
obsługa bezzałogowych statków powietznych

10 15 2 K
operation of unmanned aeľial vehicles

4.10
Podstawy psychologii

20 2 P
Basics of psychoĺogy

4.',|'l
Filozoficzne koncepcje bezpieczeństwa

15 1 P
Philosophical concepts of security

Przedmioty obieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

5

4.12
Język obcy lll

30 (2) W
Foreign language ĺll

5



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kieíunek studiów: sPoRT l BEZPlEcZEŃsTWo
Field of study: sPoRT AND sEcuRtry

4.13

Przedmiot do wyboru lĺ _ |nstýucje i systemy
bezpĺeczeństwa państwa

15 (1) W
Elective course ll - lnstitutions and systems oÍ state
secuńty

Pzedmiot do wyboru ll - Specyfika służb
mundurowych

15 (í) W
Electĺve course ll - SpeciÍicity of the Uniformed
Services

4.14

Pzedmiot do wvboru lll - Odnowa bioloqiczna
30 (2) W

Elective course lll - Wellness
Pzedmioi do wyboru lll - Regeneracia w sporcie

30 (2) W
Elective course lll _ Regeneľation in sports

4.í5 Wychowanĺe Íizyczne ll
30 (0) W

Physical education ll

Liczba godzin W semestrŻe (Number of hours in a
semester)

85 330 (w tym 90 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestze (Total hours/ECTS in a
semester)

415

SEMESTR: 5 (Sth Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin

Woľkinq time (hours) a semester; E - Exam
ECTS TYP

Nr
Przedmiot w c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboľatory
classes)

(Project) (Seminar)

5.í
Język rosyjski ll

15 ,| KO
Russian language ll

5.2
Logĺka

(E) 20 1 P
Logic

5.3
Sporty indywidualne V

45 2 K
lndividual sports V

5.4
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i

terroryzmu 20 1 K
Combating organized crime and terrorism

5.5
Profilaktyka i teľapia urazów sportowych

10 í5 2 K
Prevention and treatment of spotŤs iniuries

5_6
Seminarium dvplomowe I

10 1 K
Diploma seminar I

5.7
Praktyka zawodowa I

640 18 PZ
Practical traininq I

Pľzedmĺoty obieralne - Wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

4

5.8
Język obcv lV
Foreign language lV

(E) 30 (2) W

5.9

Pzedmiot do wyboru lV - Coaching i systemy
motywacyine

20 (2t W
Eĺective course lV _ Coaching and motivational
systems

Paedmiđ do wyboru lV _ Komunikacia spďeczna
20 (2) W

Electĺve course lV - Social communication

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
sem€ster)

30 795 (w tym 50 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

a25

SEMESTR: 6 (6th Semester) Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semesteľ; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unĺt - semesteľ curľicular (Lecture)
(Practical
classes)

(LaooraÍory
classes)

(Project) (Seminar)



Politechniká opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunek studiÓW: sPoRT l BEZPlEcZEŃsTWo
Field of study: SPORT AND SECURIry

6.1
Podstawy przedsiębiorczości

10 I KO
Fundamentals of entrepreneurship

6.2
Seminarium dvplomowe ll í0 1 K
Diploma seminar ll

6.3
Praca dyplomowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 't0 K
Diploma thesis

6.4
Spor1y indywĺdualne Vl

(E) 90 4 K
lndividual sports Vl

6.5
Praktyka zawodowa ll

320 12 PZ
Pľactical traininq ||

Pnedmioty obieralne -Wymagana liczba p. ECTS w semestęe
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

6.6

Pzedmiot do wyboru V - Organizacja systemu
ratownictwa i zaęądzania kryzysowego

20 (2t W
Elective course V - organisatĺon of the rescue and
crisis management system
Paedmiot do wyboru V - Pozyskiwanie informacji i

cchrona informacji niejawnych
20 (2t W

Elective course V - Obtaining of information and
orotection of classified information

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

30 420
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

450

PLAN sTUDlÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs W planie studiów

2885 í80
Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty - p. EGTS razem wg planu udział
KO Kształcenia ogólnego 7 3.89 %

K Kierunkowe '105 58.33 %

P Podstawowe 22 12.22%

W Do Wboru 16 8.89 %

PZ Praktyki zawodowe 30 16.67 %

Łącznie: 180 100.00 %

Pľogram kształcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów sPoRT l

BEZPlEczEŃsTWo (studia piorwszego stopnia)
Plan iprogram studióW:

- uchwalony prŻez senat Po w dniu 9'03.2022
- zaopiniowany przez samoząd studencki.

Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego ĺ Fizjoterapii
Opole 2022 r.
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