
Załqcznik do uchwaĘ nľ ]89 Senatu Politechniki opolskiej z dnia 07.06.2022 r.

Załqcznik nr 70 do Księgi Jqkości Kształcenio

KARTA PROGRAMU STUDIOW 1

Nazwa programu studiów (kierunku studiów) Sport i bezpieczeństwo

Nazwa wydziału Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

poziom studiów (l stopnia / ll stopnia /
jednolite studia magisterskie)

I stopnia

profil studiów (ogólnoakademicki /
praktyczny)

praktyczny

forma studiów
(stacjonarne / niestacjonarne)

stacjonarne

program studiów obowiązuje od roku
akademickiego

2o2Ż/2023

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
program studiów 2

Uchwała nr 154 z dnia 19 stycznia Ż022r.
Uchwała nr L67 z dnia 9 marca 2022 r.

Uchwała nr.......'.....z dnia 7 czerwca 2022 r.

data ĺ numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się3

Uchwała nr 154 z dnĺa 1-9 stycznia 2022 r.

Uchwała nr............z dnia 7 czerwca 2022r

dyscyplina wiodąca (w ramach której będzĺe
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia
się)_ podać udział procentowy

Nauki o kulturze Íizycznej (7I%)

pozostałe dyscypliny - podać udział
procentowy

Nauki o bezpieczeństwĺe (23%)

I nform atyka tech n iczna i telekom u n i kacja (6%)

czas trwania studiów (w semestrach) 6

łączna liczba punktów ECTS (w tym praktyki) 180

łączna liczba godzin w planie studiów (w tym
praktyki) 2s3s (e60)

wymiar (godzinowy) praktyk zawodowych,
zasady ĺforma ich odbywania oraz liczba
punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w
ramach tych praktyk (jeśli program studiów
przewiduje praktyki)

960 godzin, 32 pkt. ECTS. Zasady i formy
odbywania praktyk są zgodne z Regulaminem
praktyk obowiązującym W Uczelni oraz
wydziałowym i zasadami realizacji praktyk.

tytuł zawodowy otrzymywa nY przez
absolwenta

licencjat

klasyfikacja ISCED4 10L4 - sport

związek z misją uczelni ijej strategĺą rozwoju

Kierunek Sport i bezpieczeristwo wiąże się z misją
uczelnĺ jaką jest zrównoważony rozwój polegający
na osiąganiu doskonałości w trzech wymiarach
działa lnoścĺ : kształcen iu (na uczanĺu ), działalności
badawczej ĺ wspieraniu otoczenĺa społeczno-
gospodarczego.

wymagania Wstępne _ oczekiwane
kompetencje kandydata (szczególnie w
przypadku studiów drugiego stopnĺa)

Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły
śred n iej, sprawność fizy czną, stabilność
emocjonalną, odporność na stres, umiejętność



nawiązywania kontaktów, komunikatywność,
konsekwentność

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

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

matematyka, albo fizyka, albo chemia, albo
biologia, albo historia, albo informatyka albo język
polski (do wyboru dwa, każdy z Wagą L.0) 2. Język
obcy nowożytny (z wagą 1.0) oraz wynik egzaminu
dodatkowego (test sprawności ogólnej, pływanie).
Więcej ĺnformacji na stronie: irk.po.edu.pl

sposoby weryfi kacji za kładanych efektów
uczenia się

Zgodnie z kartami opisu przedmiotu

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęćz bezpośrednim
udziałem nauczycieli akademickich lub innych
osób prowadzących zajęcia

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 -

1-28 pkt. ECTS,

Nauki o bezpieczeństwie _
42 pkt. ECTS

lnformatyka techniczna i

telekomunikacja - 10 pkt.

ECTS

dla orofilu o raktvcznego łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć
związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym,
d la profi lu ogól noakadem ickiego łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć
związanych z prowadzonymi w uczelni
badaniami naukowymi w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany
est kierunek studiów

122,2

liczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać w ramach zajęćz dziedziny nauk
human n lub nauk s n

9

w przypadku studiów stacjonarnych l stopnia
lub jednolitych magisterskich liczba godzin
z ćz howania fi n

60

liczba punktów ECTS objętych programem
studiów uzyskiwana w ramach zajęć do

u

56

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 należy wpisaćjeden kod klasyfikacji ISCED



Program studiów zaopiniowanY przez organ samorządu studenckiego.

ilĺn:--
podpis przedstawiciela

organu samorząd denckiego

dr hob.

data, podpi pieczątka dziekana
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Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fĺzycznego i Fizjoterapii

Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Opole 2022 r.

Kierunek studiów: sPoRT l BEZPlEcZEŃsTWo
Field of study: SPORT AND SECURITY

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

kierunek studiów: Sponr l BEzPlEczEŃsTWo

profil: PRłxĺYczl.ly

nazwa wydziału: Wyozlłĺ WycHownNh FlzYczNEGo l FlzJoTERAPlt

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia 7.06.2022

obowiązuje od roku
akademickiego

2022t2023

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) stacjonarne

poziom studiów (l stopnia / ll stopnia) l-go stopnia

czas trwania (w sem.) 6

tytuł zawo d ov'ry otrzymywa ny przez a bs o lwe nta licencjat

liczba punktów EcTs í80

2



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunek studióvý: sPoRT l BEZPlEcZEŃsTWo
Fĺeld of study: sPoRT AND sEcURlTY

PLAN sTUDlÓW - STUDY PLAN

SEMESTR; í (1"t Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

1.1
Technologia informacyjna

15 ,l KO
lnformation technology

1.2
Bezpieczeństwo i higiena pracy

10 1 KO
Occupational health and safety

í'3 ochrona własności intelektualnej
10 1 KO

lntellectual property protection

1.4
Podstawy anatomii i fiziolooii człowieka

30E 30 3 P
Basics of human anatomy and physiology

1.5
Pienľsza pomoc przedmedvczna

15 15 2 P
First premedical aid

í.6
Biologiczne podstawy aktywności flzy cznĄ

20 2 P
Biological basics of physical activity

1.7
ogólna metodyka nauczanĺa ruchu

15 1 K
General methodoloqv of teaching movement

1.8
Sporty indywidualne I

75 4 K
lndividual sports I

1.9
Sporty walki I

20 2 K
Combat sports I

ĺ.10
Nauki o prawie, państwie i polityce l

30 2 K
State, law and politics I

1.11
Podstawy kartografii

't5 15 2 K
Basic cartography

1.12
Spońy zespďowe l

20 2 K
Team sports I

í.13
Teoria i podstawy bezpieczeństwa í5E 't5 3 K
Theory and fundamentals of security

1.14
Svstem i instWucie bezpieczeństwa państwa

15 1 K
System and institutions and of state security

1.15
Historia współczesna

20 2 P
Contemporary history

1.16
Podstawy psychologii

20 1 P
Basics of psvcholoqv

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

215 75 75 55
30

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

420

3



Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunek studióW: SPoRT l BEZPlEcZEŃSTWo
Field of study: SPORT AND SECURIry

SEMESTR: 2 (2'd Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s

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

(Laoorarory
classes)

(Project) (Seminar)

2.1
Biomechanika i eroonomia

10E ĺ5 2 P
Biomechanics and ergonomics

2.2
Fizjologia wysiłku fi zycznego

15E í5 2 P
Exercise physiology

2.3
Antropomotoryka

15 1 P
Anthropomotorics

2.4
Podstawy stzelectwa

10E 10 1 K
Basics of shootinq

2.5
Pływanie l

15 ,l K
Swimming I

2.6
Sporty walki ll

(E) 20 2 K
Combat sports lll

2.7
Wspinaczka í5 1 K
Climbing

2.8
Sporty indywidualne ll

90 4 K
lndividual sports ll

2.9
Nauki o prawie, państwie i polityce ll

10E 15 2 K
State, law and politics I

2.10
Podstawy topografii i orientacja w terenie

20 2 K
Basic topography and orientation

2.11
Podstawy logistyki

'15 15 2 K
Fundamentals of logistics

2.12
Sporty zespołowe ll

20 2 K
Team sports ll

2.13
Cvberbezpieczeństwo l

30 15 3 K
Cybersecurity I

2.14
ochrona osób i mienia

15 1 K
Security of persons and property

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

4

2.15
Jęzvk obcv I

30 (2) W
Foreign language I

2.16

Paedmiot do wyboľu l - Genetyka sportu
15 (1) W

Elective course I - Sport genetics

Przedmiot do wyboru I - Uwarunkowania
sprawności Íizy czne1 człowieka

15 (1) W
Elective course I - Determinants of human physical
fitness

2.17

Pzedmiot do wyboru ll - Rekrutacja do słuŹb
mundurowvch í5 (1) W
Elective course ll - Recruiment íor the Unifoľmed
Services
Paedmiot do wyboru ll - Specyfika służb
mundurowych í5 (1) W
Elective course ll - Specificity of the Uniformed
Services

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

í50 295 (w tym 30 godz. obieralne)
30

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

445
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Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kieíunek studiów: SPoRT l BEZPlECZEŃsTWo
Field of study: sPoRT AND sEcURlry

SEMESTR: 3 (3'd Semester)
Liczba godzin zĄęć,w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Pľzedmiot W c L P s

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

(Laboratory
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 sprawnoścĺowy l

10 45 5 K
Skills camp I

3.4
Pływanie ll

15 2 K
Swimming ll

3.5
Sporty walki lll

20 2 K
Combat spońs lll

3.6
Sportv indvwidualne lll

60 5 K
lndividual sports lll

3.7
Teoria treningu sportowego

15E 1 K
Theory of sports training

3.8
Sporty zespołowe lll

20 2 K
Team sports lll

3.9
Cyberbezpieczeństwo l l

30 15 3 K
Cybersecurity ll

3.í0
Współczesne patologie społeczne

15 1 K
Contemporary social pathologies

3.11

o rg a n izacja system u ratown i ctwa i zarządzania
kryzysowego

20 2 K
Organisation of the rescue and crisis management
system

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

2

3.12
Język obcy ll

30 (21 W
Foreign language ll

3.í3
Wychowanie Íizvczne l

30 (0) W
Physicaĺ education l

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

95 290 (w tym 60 godz. obieralne)
30

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

385

SEMESTR: 4 (4th Semester)
Liczba 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 curľicular (Lecture)
(Pľactical
classes)

(Laboralory
classes)

(Project) (Seminar)

4.1
Język rosyjski l

30 2 KO
Russian language I

4.2
Logika

(E) 20 1 P
Logic

4.3
Loqistvka w svtuaciach kryzvsowvch í5E 15 2 K
Emergency logistics

4.4
Strzelectwo ll

20 2 K
Shooting sports ll

4.5
obóz sprawnoścĺowy ll

10 50 4 K
Skills camp ll

4.6
Pływanĺe lll

(E) 15 1 K
Swimming lll

5



Politechnĺka opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunek studióW: sPoRT l BEZPlEcZEŃSTWo
Field oístudy: sPoRT AND sEcURITY

4.7
Sporty walki lV

20 2 K
Combat spońs lV

4_8
Spońy indywidualne lV

45 3 K
lndividual spońs lV

4.9
Cyberbezpieczeństwo l l l

30E 15 3 K
Cybersecurity lll

4.',|0
Programowanie treningu sportowego

(E) 15 1 K
Sports training programming

4.11
obsługa bezzałogowych statków powietanych

10 15 2 K
Operation of unmanned aerial vehicles

4.12
Filozoficzne koncepcje bezpĺeczeństwa

15 ,| P
Philosophical concepts of security

4.13
Psychologia sportu i bezpieczeństwa

20 2 KO
Psychology of sport and security

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

4

4.1Ą
Język obcy lll

30 (2) W
Foreĺgn language Ill

4.15

Paedmiot do wyboru lll - Odnowa biologiczna
30 (2) W

Elective course lll - Wellness
Przedmiot do wyboru lll - Regeneracja w sporcie

30 (21 W
Elective course lll - Regeneration in sports

4.16
Wychowanie fizyczne ll

30 (0) W
Physical education ll

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester) 65 385 (w tym 90 godz. obieralne)

30
Razem godziniECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 450

SEMESTR: 5 (Sth Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semesteľ; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture)

(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

5.í
Język rosyjski ll

15 1 KO
Russian language ll

5.2
Sporty indywidualne V

45 2 K
lndividual sports V

5.3
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i

terroryzmu 20 ,l K
Combating organized crime and terrorism

5.4
Profilaktyka i terapia urazów sportowych

10 '15 2 K
Prevention and treatment of spońs iniuries

5.5
Seminarium dyplomowe I

10 1 K
Diploma seminar I

5.6
Praktyka zawodowa I

640 21, PZ
Practical training I

Pzedmioty obieľalne - Wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

5.7
Język obcy lV

(E) 30 (2) W
Foreign language lV

Liczba godzin W semestrze (Number oĺ hours in a
semester) 30 755 (w tym 30 godz. obieralne)

30
Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hoursiECTS in a
semester)

785



Politechnika Opolska
Wydział Wychowanĺa Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunek studiów: sPoRT l BEZPlEcZEŃsTWo
Field oí study: sPoRT AND sEcURlTY

SEMESTR: 6 (6th Semester)
Liczba godzin zajęć W semestŻe; E - egzamln
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

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

(Laoorarory
classes)

(Project) (Semlnar)

6.1
Podstawy pzedsiębiorczości

í0 1 KO
Fundamentals of entrepreneurship

6-2

Pozyskiwanĺe informacji i ochrona informacji
niejawnych

20 2 K
obtaining oÍ information and protection of classified
informatĺon

6.3
Seminarium dyplomowe ll

10 1 K
Diploma semĺnar lĺ

6.4
Praca dyplomowa

godziny niekontaktowe (un-contact hours) í0 K
Diploma thesis

6.5
Sporty indywidualne Vl

(E) 60 3 K
lndividual sports Vl

6.6

Testy psychologiczne i sprawnościowe w rekrutacji
do służb mundurowych

30 2 K
Psychological and physical fitness tests in
recruiment in Uniform Services

6.7
Praktyka zawodowa ll

320 1',l PZ
Practical training ll

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

30 90 320 í0
30

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

450

PLAN STUDIIW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS
Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów

2935 ĺ80
Totalcontact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMU KszTAŁcENlA
Tvp Przedmioty - p. ECTS razem wg planu udział
KO Kształcenia ogólnego I 5.00 %

K Kierunkowe 107 59.44 o/o

P Podstawowe 20 11.11 o/o

W Do wyboru 12 6.67 o/o

PZ Praktyki zawodowe 32 17 .78 %

Łącznie: 180 100.00 %

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

B1zPl1czF:Ńsrwo (stud ia pieľwszego stopnia )

Plan i program studiów:

- uchwalony przez Senat PO w dniu 7.06.2022
- zaopiniowany przez samoŻąd studencki'

Politechnika Opolska
Wydział Wychowanĺa Fizycznego i Fizjoterapii
Opole 2022 r.
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WWF|F Kierunkowe efekty uczenia się SiB 1st.2022

Kategoria Symbol
efektu

Opis efektuod
ľoku

2022 W

2022 W

2022 W

202Ż W

Żo22

2022

2022

2022

Kr_wor

Kl_w02

Kr_w03

Kl-w04

Kr_w05

Kl_W06

Kl-W07

Kr_w08

Kr_w09

K]_W10

Kt_w]1

Kt_w12

Kl_Wl3

Kr_wl4

Kr_wl5

Kr_wl6

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022 w

2022 W Kt_wr8

Kr_u01

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Absolwent zna i rozumie budowę funkcjonowanie i czynnościorganizmu ludzkiego
oľaz procesy zachodzące w organizmie człowieka na poziomie komórkowym,
tkankowym iukładowym.

Absolwent zna irozumie fizjologiczne i patofĺzjologiczne zmianyw organizmie
człowieka zachodzące pod wpływem różnych czynników, w tym wysiłku fizycznego
oraz rozumie procesy adaptacji organizmu czlowieka do wysiłku fizycznego oraz
jego pozytywne inegatywne skutki.

Absolwent zna i ľozumie znaczenie zdrowego stylu życia w tym aktywności
Íizycznej oraz prawidłowego odżywiania w profilaktyce zdrowotnej i sprawności
psychoíizycznej czlowieka.

Absolwent zna irozumie metody, formy, zasady i śĺodkitreningu oraz ozynniki
warunkujące ľozwój zdolności motorycznych.

Absolwent zna i rozumie zasady wykorzystania pĺzyĺządőw,urządzeĺĺ
treningowych i aparatury badawczej na potrzeby diagnozowania i ksztaltowania
sprawności Íizycznei,

Absolwent zna i rozumie zasady zabezpieczania miejsca wypadku, oceny
poszkodowanego iudzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

Absolwent zna i rozumĺe zagadnienia z zakresu nauk o bezpieczeństwią w tym
stľuktury i zasady funkcjonowania slużb munduľowych i agencji ochrony osób i

mĺenĺa oraz system i instytucje zarządzania kryzysowego.

Absolwent zna i rozumĺe zagadnienia z zakresu polityki' administracji iprawa na
potľzeby pľacy W podmiotach związanyeh z bezpieczeństwem.

Absolwent zna i ľozumie teehniki ĺ narzędzia stosowane w kaľtogľafii, topografii i

monitoľowanĺu teľenu, mające zastosowanie w dzialalnościslużb mundurowych.

Absolwent zna i ľozumĺe budowę, funkcjonowanie i zasady bezpiecznego
poslugiwanĺa się bronią strzelecką oraz podstawy balistyki.

Absolwent zna i ľozumie pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym glówne
metody, techniki i narzędzia z zakresu autoryzowanego i nieautorrŻowanego
pozyskiwania, magazynowania, przetwarzania, przesyłania ĺochrony infoľmacji.

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony wlasności i pľawa
autoĺskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami wlasności
intelektualnej na potrzeby właściwego pełnienia funkcji zawodowych"

Absolwent zna irozumie zasady bezpieczeństwa, higieny ĺeĺgonomiicodziennych
czynności człowieka oraz czynności związanych z pracą zawodową.

Absolwent zna i rozumie psychologiezne, fiĺozoficzne, soejologiczne i histor'yczne
uwarunkowania sytuacji problemowych, patologiispolecznych bezpieczeństwa
państwa i sportu.

Absolwent zna i rozumie fundamentalne zagadnienia z nauk humanistycznych i

spoleoznych niezbędnych dla właściwego komunikowania sią logicznego
foľmułowanĺa myśli i uzasadniania twierdzeŕĺ oľaz podejmowania decyzji, także w
sytuacjach tľudnych i kryzysowych.

Absolwent zna i ľozumie systemy logistyczne funkcjonujące w gospodarce w tym:
zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, magazynowanie, transport i zarządzanie
kryzysowe.

zasady zakladania i funkcjonowania podmiotlw dzialalnośei gospodarczej
sektorów sportu i bezpĺeczeństwa.

Absolwent zna ĺ ľozumie teorie ĺ teľminologĺę z zakresu języka obcego
umożliwiającą poslugiwanie się językĺem obcym na poziomie 82 Europejskiego
Systemu opisu Ksztalcenia Językowego.

Absolwent potrafi omówić budowę ifunkcję poszczególnych układów organizmu
ludzkiego oraz okľeślić zależności pomiędzy nimi ze szczególnym
uwzględnieniem narządu ľuchu człowieka.
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Absolwent potraÍi zademonstľować umiejętności ruchowe w zakľesĺe wybranych
spońów indywidualnych i zespołowych oraz sprawność fizyczną pozwalającą na
efektywną pracę W slużbach munduľowych.

Absolwent potrafi, w oparciu o obowiązujące zasady, planować zĄęcia ruchowe i
programować trening sportowy oraz kierować procesem adaptacji wysiłkowej w
celu kształtowania sprawności fizycznej niezbędnej w czynlloścĺach zawodowych.

Absolwent potľaÍiwykorzystywaó dostępne metody, techniki pomiarowe oraz testy
do oceny komponentów sprawnoścĺ fizycznej oraz zmian metabolĺzmu pod
wplywem wysĺlków o ľóżnej intensywności i czasie trwanĺa'

Absolwent potľaÍi zastosować technikiwykoľzystywane w odnowie biologicznej
oľaz pľofilaktyce i terapĺi uľazów spoľtowych.

Absolwent potrafi pľzewidywać i ľozpoznawać zagrożenia dla życĺa i zdrowia,
wlaściwie postępować w sytuacjí zagrożenia życia i zdrowia oraz udzielaó
pĺerwszej pomocy przedmedycznej'

Absolwent połraÍiwykorzystywać technĺkĺ motywacyjne ĺ ľelaksacyjne oľaz metody
wplywania na postawy' nawĺązywać iutrzymywaó ľelacje interpersonalne oraz
ĺogicznie rozwiązywać problemy, także w sytuacjach trudnych.

Absolwent potrafi poslugiwać się językiem obcym na poziomie 82 Europejskiego
System opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent potrafi zintegrować i wykoľzystać posiadaną wiedzę kartograÍĺczną,
topografíczną i techniczną w realizacji zadań służb munduľowych, w tym
bezpĺecznego pilotowania bezzałogowym, wielowiľnikowym, statkiem powietľznym
w kategorĺiotwartej.

Absolwent potrafi, posługując sĺę popĺawną terminologĺą, opĺsać rolę i znaczenie
systemu pľawnego i stľuktur państwa W aspékcie bezpieczeństwa Wewnętrznego ĺ

zewnętľznego.

Absolwent potľafi poslugiwać sĺę noľmami ĺ regulamietycznymi oraz pľawnymi
oraz uwzględniać je w pracy zawodowej.

Absolwent potrafĺ ľozpoznawać i wlaściwie reagować na incydenty i zagrożenia
bezpieczeństwa.

Absolwent potrafi stosowaó techniki, naĺzędzia i praktyki zapewniające
bezpieczeństwo informatyczne danych, systemów i sĺeci.

Absolwent potrafiopľacowywaćplanzarządzania logistyką i logistyką kryzysową
orazwyszczególnić zagrożenia z tym związane.

Absolwent potrafi przygotować wystąpíenĺa ustne oraz prace pisemne poświęcone
tematyce kultury tizycznei i bezpieczeństwa.

Absolwent potraíi identlikować poszczególne rodzaje broni stľzeleckĺej oraz
potrafi się nią bezpiecznie i efektywnie poslugĺwać.

Absolwent jest gotóW do wykonywania zawodu. będąc świadomym uwarunkowań
spolecznych, politycznych, prawnych i przestrzennych, w jakich funkcjonują służby
munduľowe.

Absolwent jest gotóW do krytycznej oceny wlasnej wiedzy iumiejętności oraz
rozumie potrzebę samodoskonalenia i uczenĺa się przez całe życĺe.

Absolwent jest gotóW do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
poznawczYch i praktycznych pľoblemów oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku tľudltoścĺ z ich samodzielnym rozwiązywaniem.

Ab{'olwellt jest gotćlw dĺl wypeĺľliaĺlia zobowĺązali społecznyĺ:h i zawodowyoh do
organizowania i uozestniczenia w dzialalności na Ízecz śľodowiska spolecznego.

Absolwent jest gotóW do myśĺenia i dziatania w sposób przedsiębiorczy orazma
kľeatywny Wplyw na tworzenie odpowiednĺego środowĺska na ľzecz krzewienia
kultury fizycznej na potľzeby bezpĺeczeństwa państwa'

Absolwent jest gotów do ľealizowania zadań w waľunkach zagrożenia ĺ stresu'
stosując zasady bezpĺeczeństwa wlasnego i otoczenia.

Absolwent jest gotóW do odpowiedzialnego pelnienia ról zawodowych, w tym
przestľzegania zasad etyki zawodowej iwymagania tego od innych a także
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dbałoścĺ o etos zawodowy.

Absolwent jest gotów do wspóldzialania w grupie, przyjmując w niej różne role, w
tym lideľa lub osoby współodpowiedzialnej za ľealizację wyznaczonych zadań'

Absolwent jest gotĺĺw do samodzielnego podejmowanĺa decyzji, również w
sytuacjach trudnych.

t\



SYLWETKA ABSOLWENTA

kieľunku Sport i bezpieczeństwo

Absolwent kierunku Sport i bezpieczeľistwo jest kompleksowo pľzygotowany do rekĺutacji

i pracy w ľóżnych formacjach służb munduľowych (m.in. jednostki specjalne, policja, wojsko)

otaz w cywilnych agencjach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, specjalistycznych

jednostkach ratownictwa imięđzynarodowych korporacjach' których prioľytetem jest

zapewnieniebezpíeczeństwa wewnętľznego organizacjĺ.Ponadto, w trakcie studiów uczestnik

uzyskuje wszechstľonne pľZygotowanie spľawnościowe, podbudowane wiedząz zakľesu nauk

o człowieku, treningu sportowego i jego oddziaĘwania na organizm ludzki, umożliwiające

podjęcie zatrudnienia, jako tľeneľ pľzygotowania motorycznego w klubach sportowych,

klubach fitness oraz siłowniach.

W tľakcie dedykowanych zajęć, student nabywa także specjalistyczne umiejętności

ruchowe (spoľty walki i środki pľZymusu bezpośľedniego, posługiwanie się bronią palną,

wspinaczka i techniki linowe, ratownictwo górskie i wodne), niezbędne dla efektywnej pľacy

operacyjnej w wyżej wymienionych służbach i instýucjach. Dzięki umocowaniu kierunku na

uczelni technicznej, znaczny nacisk położono takŻe na moduły zajęć, z obszaru nauk

inżynieryjno-technicznych jak: logistyka, logistyka w sýuacjach kľyzysowychczy operowanie

bezzałogovĺymi statkami powietrznymi napotrzeby zapewnieniabezpieczeństwa. Wprogramie

studiów zawarto również Szeręg zajęć, praktycznych i teoľetycznych z zakľesu technologii

informacyjne1oruzcyberbezpieczeństwa (m.in. autoryzowane i nieautoryzowane pozyskiwanie

infoľmacji, bezpieczenstwo danych, systemów i sieci). Kwalifikacje te w połączeniu z nab7Ąą

wiedząi umiejętnościami zza|<ľesunauk o bezpieczenstwie wyposuŻająabsolwęnta w zdolnośó

do skutecznego przewidywania, rozpoznawania i realnego przeciwdziałania sýuacjom

zagroŻeniabezpieczenstwa, wtym życiai zdľowia obywateli' aw razie konieczności udzielanie

im pierwszej pomocy pľzedmedycznej. Ponadto, nabyte kompetencj e zza|<resupodstaw prawa

i polityki' psychologii i komunikowania się (w języku ojczystym i dwóch językach obcych),

logicznego myślenia i podejmowonia decyzji w waľunkach stresu í zagrożenia czynią

z absolwenta poŻądanego na rynku pracy specjalistę z za\<resll ochĺony i bezpieczeństwa.

Absolwęnt kierunku uzyskuje tytlú' zawodoo,,y licencjata oraz moŻliwość podj

stopnia.
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GRADUATE PROFILE
field of study: Sport and safety

A gľaduate of Sport and safety is comprehensively prepaľed for recruitment and woľk

in diffeľent foľmations of unifoľmeđ seľvices (including special units, police, army) and in

civil agencies associated with ensuring secuľity, specialized ľescuę units and international

corporations whose prioľity is to ensuľe the internal security of an organization.In addition,

during the studies, the paľticipant obtains comprehensive fitness training suppoľted by

knowledge of human sciences, sports tľaining and its impact on human body which enables

employment as a trainęľ of motor preparation in spoľts clubs, fitness clubs and gyms.

During dedicated classes thę student also requires specialized motor skills (combat

spoľts' means of diľect coeľcion' the use of fire aľms' climbing and ľope techniques, mountain

and wateľ rescue) necessary foľ effective operational woľk in above-mentioned services

and institutions. Thanks to the fact that the field of study is established at the technical

univeľsity, significant emphasis is also placed on modules from the area of engineering

and technical sciences such as: logistics, logistics in cľisis situations or operation

of unmanned aerial vehicles foľ the puľposes of ensuring safety. The study programme also

includes a ľange of pľactical and theoľetical classes in the field of information technology

and cybeľsecuľity (including authoľized and unauthoľized obtaining of infoľmation as well as

data, systems and netwoľk secuľity). Thesę qualiťrcations, combined with the acquiľed

knowledge and skills in the field of security sciences equip the gľaduate with the ability to

effectively anticipate, recognize and pľevent the security thľeat situations including life

and health of citizens and, if necessary, pľovide them with first aid. Moreover, the

competences acquiľed in the aľeas of law and politics, psychology and communication (in

motheľ tongue and two foreign languages), logical thinking and decision-making undeľ stress

and thľeat conditions, make the graduate a specialist in the area of protection and safety,

desired on the labour market. The graduate of the Íield of study obtains a bachelor degľee

and the possibility of undeľtaking second-cycle studies.
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