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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 

1. Poziom/y studiów: studia pierwszego stopnia  

2. Forma/y studiów:  studia stacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

  nauki o kulturze fizycznej 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się 

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej 

w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

nauki o kulturze fizycznej 185 100 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na 

kierunku. 

 

nie dotyczy 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

- - - - 

 

 

 

 

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące 
dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do 
których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

 
 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU WYCHOWANIE 

FIZYCZNE 

 

Tabela odniesień efektów uczenia się [KEU]do charakterystyk efektów uczenia się [CEU] 

Nazwa kierunku studiów: Wychowanie Fizyczne 

Dziedzina nauki: Nauki medyczne i  nauki o zdrowiu 

Dyscyplina nauki: Nauki o kulturze fizycznej 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Profil studiów: praktyczny 

Tytuł zawodowy: licencjat 

Opis zakładanych kierunkowych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu 

uwzględnia efekty uczenia się zdefiniowane w postaci uniwersalnych charakterystyk poziomu 6  

pierwszego stopnia typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa 

wyższego, określone w załączniku do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153) oraz rozporządzeniu w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz.U, poz.2218) 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

dla kierunku 

studiów 

(KEU) 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na 

kierunku Wychowanie Fizyczne, w kategorii: 

Odniesienie do 

charakterystyk uczenia się 

{CEU]: 

pierwszego 

stopnia 

drugiego 

stopnia 

efekty z 

części I 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 

K_W01 miejsce i rolę wychowania fizycznego w kulturze 

fizycznej oraz jego związek z innymi dziedzinami 

praktycznymi (sportem, gimnastyką korekcyjną, 

odnową biologiczną); Zna strukturę, funkcje i cele 

systemu edukacji 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 terminologię używaną w naukach o kulturze 

fizycznej i naukach o zdrowiu 
P6U_W P6S_WG 

K_W03 makroskopową budowę organizmu człowieka 

i zasady jego funkcjonowania  
P6U_W P6S_WG 

K_W04 jak przebiega rozwój człowieka i jakie zmiany 

zachodzą w organizmie w trakcie życia zarówno w 

aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym. Wie jakie zmiany fizjologiczne 

P6U_W P6S_WG 
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zachodzą w organizmie człowieka pod wpływem 

wysiłku fizycznego i ograniczenia aktywności 

fizycznej (hipokinezy) 

K_W05 metody kontroli sprawności fizycznej człowieka  

i sposoby kształtowania zdolności motorycznych; 

ma wiedzę na temat projektowania i prowadzenia 

badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej 

z uwzględnieniem specjalnych potrzeb uczniów 

z zaburzeniami w rozwoju 

P6U_W P6S_WG 

K_W06 założenia profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu 

życia i edukacji zdrowotnej; wie jak aktywnie 

wypoczywać i jak regenerować organizm po 

wysiłku  

P6U_W P6S_WG 

K_W07 podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia 

się i nauczania, rozumie różnorodne 

uwarunkowania tych procesów oraz przebieg 

procesu pedagogicznego 

P6U_W P6S_WG 

K_W08 jak nauczać różnych form ruchu i elementów 

dyscyplin sportowych i jak oddziaływać na 

uczniów dla osiągnięcia celów pedagogicznych 

z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi 

potrzebami, w tym szczególnie uzdolnionych  

P6U_W P6S_WG 

K_W09 zasady gry i przepisy popularnych dyscyplin 

sportowych oraz wie jak organizować imprezy 

sportowo-rekreacyjne 

P6U_W P6S_WK 

K_W10 znaczenie i konieczność przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w procesie pedagogicznym i wie 

jak reagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 

człowieka 

P6U_W P6S_WK 

K_W11 podstawowe akty prawne regulujące działalność  

w obrębie kultury fizycznej, turystyki, sportu 

i rekreacji oraz edukacji; ma wiedzę  z zakresu 

BHP, zna zakres i zasady ochrony własności 

przemysłowej i intelektualnej 

P6U_W P6S_WK 

K_W12 ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia w instytucjach związanych 

z kulturą fizyczną. Wie jak projektować ścieżkę 

własnego rozwoju i awansu zawodowego 

P6U_W P6S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 

K_U01 komunikować się z jednostką, sprawdzić i określić 

potrzeby jednostki  i grupy w zakresie ruchu, 

aktywności fizycznej i zdrowia. Potrafi wskazać 

nieprawidłowości w budowie ciała, potrafi określić 

wiek morfologiczny oraz poziom zdolności 

P6U_U P6S_UK 

P6S_UW 
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motorycznych i umiejętności na podstawie testów 

K_U02 dobrać i zastosować metody, formy i środki 

kształtowania aktywności fizycznej w zależności 

od potrzeb pedagogiczno-zdrowotnych 

P6U_U P6S_UW 

K_U03 nauczać różnych form aktywności fizycznej  

i elementów techniki w popularnych dyscyplinach 

sportowych; potrafi dokonać oceny pracy ucznia 

P6U_U P6S_UW 

K_U04 specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu 

wybranych form aktywności fizycznej (zdrowotnej, 

rekreacyjnej, sportowej, estetycznej) i potrafi je 

zademonstrować 

P6U_U P6S_UW 

K_U05 posługiwać się sprzętem sportowym,  przyborami i 

przyrządami stosowanymi w trakcie aktywności 

fizycznej oraz diagnozowania potrzeb i możliwości 

jednostki 

P6U_U P6S_UW 

K_U06 opracować w formie pisemnej (wydruku) konspekt 

lekcji wf, treningu sportowego lub zdrowotnego. 

Potrafi opracować indywidualny program 

treningowy w zależności od potrzeb jednostki 

P6U_U 

 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U07 korzystać ze źródeł wiedzy fachowej, baz danych 

i zasobów informacji oraz posługiwać się 

podstawowymi programami informatycznymi  

P6U_U P6S_UW 

 

K_U08 udzielić i zorganizować pomoc w nagłych 

wypadkach oraz sytuacjach zagrożenia zdrowia 

i życia 

P6U_U P6S_UW 

K_U09 podstawowe umiejętności z zakresu prowadzenia 

badań, analizowania danych, wyciągania wniosków 

oraz ich prezentowania 

P6U_U P6S_UW 

P6S_UK 

K_U10 planować i realizować pracę indywidualną oraz 

w zespole 

P6U_U P6S_UO 

K_U11 porozumiewać się w wybranym języku obcym 

według wymogów poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U P6S_UK 

K_U12 w oparciu o wiedzę teoretyczną potrafi 

podejmować działania diagnostyczne, 

profilaktyczne i edukacyjne odpowiadające 

potrzebom jednostki oraz grupy społecznej 

P6U_U P6S_UW 

K_U13 samodzielnie planować ścieżkę rozwoju 

zawodowego i realizować własne uczenie się przez 

całe życie 

P6U_U P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6U_K P6S_KK 

K_K02 jest przygotowany do pracy z ludźmi w różnym 

wieku w obszarze kultury fizycznej i pełnieniu roli 

P6U_K P6S_KO 
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animatora różnych form aktywności fizycznej w 

swoim środowisku- rodzinnym i lokalnym 

K_K03 kreuje dobrą atmosferę i przyjazne stosunki między 

członkami grupy; motywuje ich i jednoczy we 

współpracy i realizacji wspólnych celów 

P6U_K P6S_KO 

K_K04 ma świadomość konieczności dbania o poziom 

sprawności fizycznej i propagowania własnym 

przykładem postępowania pro-zdrowotnego 

P6U_K P6S_KR 

K_K05 zauważa potrzeby i niesie pomoc osobom 

o mniejszych predyspozycjach fizycznych 

i psychicznych oraz niepełnosprawnym 

P6U_K P6S_KO 

K_K06 propaguje postępowanie zgodne z prawem, 

przepisami, zasadami etyki i fair-play  

P6U_K P6S_KR 

K_K07 zachowuje się profesjonalnie, przygotowuje się do 

pracy oraz planuje i realizuje swoje działania w 

sposób odpowiedzialny i przedsiębiorczy 

P6U_K P6S_KR 

K_K08 ma przekonanie o potrzebie współpracy z różnymi 

instytucjami publicznymi w celu szerokiej 

promocji aktywności fizycznej i zdrowego życia 

P6U_K P6S_KO 

K_K09 jest praktycznie przygotowany do realizowania 

zadań zawodowych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających 

z roli nauczyciela, instruktora 

P6U_K P6S_KK 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Grzegorz Sobolewski   mgr, Kierownik Zakładu Wychowania fizycznego  

Emilian Zadarko   dr hab. prof. KPU/ wykładowca 

Sławomir Drozd   
dr hab. prof. KPU/ wykładowca/Koordynator ds. zapewnienia 

jakości kształcenia 

Krzysztof Frączek   dr Prorektor ds. studiów/wykładowca 

Łukasz Wojtyczek  dr/wykładowca  

Marzena Szepieniec  mgr/wykładowca 

Sylwia Maciejowska-Gunia  mgr/pracownik administracji 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów _____ 3 

Wskazówki ogólne do raportu samooceny ______________________________________ 9 

Prezentacja uczelni ________________________________________________________ 10 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia 

się _____________________________________________________________________ 11 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, 

organizacja procesu nauczania i uczenia się ____________________________________ 16 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia 

się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie _________________ 29 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry ___________________________________ 36 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie _______________________________________________ 41 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku ________ 47 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku ____________________________________________________ 49 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia ______ 51 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach ____________________________________________ 57 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów ____________________________________________ 58 

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów _______________________________ 62 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów __________ Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających ____ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 

 

 

 

 

 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 9 

 

Wskazówki ogólne do raportu samooceny 

Raport samooceny przygotowywany przez uczelnię jest jednym z podstawowych źródeł informacji 

wykorzystywanych przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w procesie oceny 

programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań jego 

realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu do 

szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych 

w załączniku do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także refleksja nad stopniem spełnienia 

tych kryteriów. 

Istotnymi cechami raportu samooceny jest analityczne i autorefleksyjne podejście do prezentowanych 

w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów programu studiów i jego realizacji 

specyficznymi przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem wyróżniających 

je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być zwięzły, w części I jego objętość nie powinna 

przekraczać 40 000 znaków. 

We wzorze raportu samooceny zawarte zostały wskazówki mówiące o tym, co warto rozważyć i 

do czego odnieść się w raporcie. Zwrócono w nich uwagę na te elementy, odpowiadające 

szczegółowym kryteriom oceny programowej i przyjętym standardom jakości, do których 

odniesienie się umożliwi dokonanie pełnej samooceny, a następnie przeprowadzenie rzetelnej 

oceny przez zespól oceniający PKA. 

Wskazówek tych nie należy traktować jako obligatoryjnych dla uczelni przygotowującej raport 

samooceny. Uczelnia w samoocenie każdego kryterium ma prawo w pełni autonomicznie 

przedstawiać kluczowe czynniki uwiarygadniające jego spełnienie. Wyłącznym celem wskazówek jest 

pomoc w zrozumieniu istoty każdego z kryteriów, wskazanie informacji najważniejszych dla procesu 

oceny oraz zainspirowanie do formułowania pytań, na które warto poszukiwać odpowiedzi w procesie 

samooceny i opracowywania raportu, a także w celu doskonalenia jakości kształcenia na ocenianym 

kierunku. 

Należy pamiętać, że zgodnie z § 17 ust. 3 statutu PKA z dnia 13 grudnia 2018 r., Uczelnia powinna 

opublikować raport samooceny na swej stronie internetowej przed wizytacją zespołu oceniającego. 
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Prezentacja uczelni 

Należy krótko przedstawić aktualne, istotne informacje charakteryzujące uczelnię w powiązaniu 

z prowadzeniem ocenianego kierunku studiów (rekomendowane co najwyżej 1800 znaków): 

 

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, a do 30 kwietnia 2020 r. Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, założona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 15.06.1999r., jest publiczną uczelnią zawodową działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 poz. 478) oraz Statutu Karpackiej 

Państwowej Uczelni w Krośnie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały 12/21 Senatu 

KPU w Krośnie z dnia 18.05.2021r. w sprawie zmiany statutu Karpackiej Państwowej Uczelni w  

W strukturze Uczelni wyróżnia się instytuty oraz zakłady, w których prowadzone są 

poszczególne kierunki studiów. Zajęcia o charakterze ogólnym prowadzone są przez jednostki 

ogólnouczelniane: Studium Języków Obcych, Studium Nauk Podstawowych oraz Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu. W Uczelni działa Rada Uczelni, w skład której wchodzą 

przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego i przedstawiciele Uczelni oraz Konwent 

zrzeszający interesariuszy zewnętrznych, któremu przewodniczy Prezydent Miasta Krosna. W Uczelni 

zatrudnionych jest 194 pracowników dydaktycznych, w tym 37 profesorów i doktorów 

habilitowanych, 86 doktorów i 71 magistrów.  

KPU w Krośnie kształci studentów na studiach licencjackich i inżynierskich pierwszego stopnia 

(19 kierunków), studiach drugiego stopnia (3 kierunki) oraz jednolitych studiach magisterskich (1 

kierunek). Na Uczelni studiuje łącznie 2051 studentów, w tym na studiach drugiego stopnia 254 

studentów oraz 25 na jednolitych studiach magisterskich. W bieżącym roku KPU w Krośnie złożyła 

wniosek o przystąpienie do ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie nauki  

o zarządzaniu i jakości.  

Kształcenie na ocenianym kierunku prowadzone jest od początku istnienia Uczelni, początkowo 

na specjalność Wychowanie Fizyczne z gimnastyką korekcyjną i turystyką, a od roku akademickiego 

2005/2006 na kierunku Wychowanie fizyczne. Aktualnie kształcenie realizowane jest wyłącznie w 

trybie stacjonarnym na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Obecnie na kierunku 

Wychowanie fizyczne studiuje 60 studentów. W perspektywie ostatnich trzech lat jest to liczba 

utrzymująca się na stałym poziomie. 

Uczelnia na bieżąco dokonuje weryfikacji procesu kształcenia, pozwalającej na doskonalenie 

programów studiów i dostosowanie ich do aktualnych wymagań rynku pracy oraz do obowiązujących 

regulacji prawnych. Planowanie strategiczne Uczelni i realizacja jego celów, w które wpisuje się 

również kształcenie na kierunku Wychowanie fizyczne, jest spójne ze „Strategią rozwoju 

województwa -Podkarpackie 2030”, uwzględnia potrzeby rozwojowe miasta Krosna i regionu. 
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Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

1. powiązania koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni (przy uwzględnieniu 

każdego z ocenianych poziomów studiów), oczekiwań formułowanych wobec kandydatów, oferowanych 

specjalności/specjalizacji: 

 

Misją Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 

studentów na studiach o profilu praktycznym, w celu przygotowania ich do realizacji karier 

zawodowych oraz odpowiedzialnego i twórczego funkcjonowania w społeczeństwie. Wśród 

kluczowych celów zapisanych w Strategii Uczelni na lata 2021-2025, wskazuje się między innymi na 

doskonałość dydaktyczną oraz współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Koncepcja kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ściśle powiązania z misją i głównymi 

celami strategicznymi Uczelni zawartymi w Strategii Uczelni oraz Strategii rozwoju Instytutu Zdrowia 

i Gospodarki, zarówno w zakresie podstawowych celów związanych z kształceniem, wychowaniem 

i rozwojem kompetencji społecznych studentów, jak i w zakresie budowania relacji z otoczeniem 

społecznym miasta i regionu. Misja kierunku nierozłącznie związana jest z promowaniem wiedzy, 

zdrowia, profilaktyki, sportu i innych form aktywności fizycznej na wszystkich szczeblach edukacji 

oraz rozwijaniem i wdrażaniem postawy „uczenia się przez całe życie”. Koncepcja kształcenia jest 

spójna z celami strategicznym Uczelni, w szczególności z celem „Doskonałość dydaktyczna” oraz 

„Współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego”. Program studiów i ciągłe 

działania doskonalące nawiązują do większości celów  operacyjnych  opisanych w pierwszym celu 

strategicznym (np. cele 1.1; 1.4, 1,5; 2.1; 2.8; 3.4; 4.1; 6.1). Również w zakresie drugiego celu 

strategicznego koncepcja kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne zakłada osiąganie celów 

operacyjnych dotyczących w szczególności współpracy z instytucjami oświatowymi, sportowymi  

i kulturalnymi regionu, a także z instytucjami ochrony zdrowia oraz władzami samorządowymi. 

Działania związane z rozwojem infrastruktury, specjalistycznych pracowni i zakupem pomocy 

dydaktycznych są spójne z trzecim celem strategicznym „Stwarzanie warunków do prowadzenia 

badań naukowych”. Cel ten jest realizowany głównie poprzez współpracę z instytucjami 

samorządowymi  i organizacjami sportowymi w zakresie wspólnych badań naukowych, które dotyczą 

m.in. diagnostyki przygotowania motorycznego w sporcie, sprawności fizycznej dzieci 

uczęszczających na wychowanie fizyczne, oceny aktywności fizycznej osób w różnym wieku oraz 

budowy i składu masy ciała. Jednocześnie prowadzone jest bieżące wsparcie teoretyczne przy 

układaniu planów treningowych dla profesjonalnych klubów sportowych. Z nowoczesnego sprzętu 

pomiarowo-badawczego i wsparcia merytorycznego mogą korzystać studenci w trakcie prowadzonych 

przedmiotów oraz przy realizacji prac dyplomowych.  

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne jest przygotowanie 

specjalistów o wysokich kwalifikacjach, posiadających wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne 

i kompetencje społeczne w zakresie nauk o kulturze fizycznej, które pozwolą im na kontynuowanie 

studiów II stopnia, a po ich ukończeniu podjęcie pracy w charakterze nauczyciela Wychowania 

fizycznego. Oferta studiów na kierunku Wychowanie fizyczne daje studentom możliwości uzyskania 

specjalistycznego  wykształcenia w zakresie: Trenera osobistego, Instruktora dyscypliny sportu oraz 

Odnowy biologicznej z gimnastyką korekcyjną, które poszerzają kompetencje przyszłych nauczycieli. 

Koncepcja jest zbieżna ze Strategią rozwoju województwa –„Podkarpackie 2030”, w której zapisano, 

że obserwowany jest wzrost współczynnika skolaryzacji na poziomie szkoły podstawowej. Stwarza to 

szanse na powstanie nowych miejsc pracy dla nauczyciel, w tym Wychowania fizycznego. Ponadto 

„..województwo podkarpackie posiada stosunkowo dużą liczbę klubów sportowych a w ostatnich 
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latach zauważa się niewielką tendencję wzrostową. Wśród ćwiczących około 69% to młodzież do lat 

18”. Tendencję tą obserwuje się również w Krośnie i regionie gdzie powstają kluby sportowe szkolące 

dzieci i młodzież oraz kluby fitness. Wśród inteligentnych specjalizacji regionu w strategii 

województwa jako wiodące wymienia się: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia. 

W związku z powyższym specjaliści w zakresie treningu osobistego, odnowy biologicznej czy też 

instruktorzy wybranej dyscypliny sportu powinni odnaleźć się na lokalnym rynku pracy. 

Uczelnia realizuje politykę dostępności, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych 

dostosowań. Wymagania rekrutacyjne wobec kandydatów na studia w KPU w Krośnie określa co roku 

uchwałę Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych 

kierunkach. Przyszły student kierunku wychowania fizycznego powinien posiadać predyspozycje do 

aktywności ruchowej, być osobą odpowiedzialną, komunikatywną, potrafiącą współpracować w 

grupie. Jego zainteresowania powinny być związane z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej, zdrowia 

oraz nauk społecznych. Kandydat powinien charakteryzować się dobrym stanem zdrowia 

potwierdzonym badaniami lekarskimi oraz odpowiednim poziomem sprawności fizycznej.  

 

2. związku kształcenia z obszarami działalności zawodowej/gospodarczej właściwymi dla kierunku: 

 

Analizując związek koncepcji kształcenia z obszarami działalności zawodowej i gospodarczej 

właściwej dla ocenianego kierunku studiów, należy stwierdzić, że realizacja efektów uczenia się 

pozwala na to, aby absolwent studiów kierunku Wychowanie fizyczne był merytorycznie oraz 

praktycznie przygotowany do podjęcia studiów magisterskich lub pracy zawodowej w obszarze 

kultury fizycznej nie związanym z edukacją szkolną. Podstawowe znaczenie ma więc wyposażenie 

absolwentów w kompetencje umożliwiające im kontynuowanie kształcenia na drugim stopniu studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego oraz zatrudnienie w 

podmiotach powiązanych ze zdrowiem, profilaktyką, różnymi formami aktywności fizycznej lub 

podjęcie samodzielnej aktywności zawodowej.  

Nabyte efekty uczenia się student będzie mógł wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, 

wypoczynkowi oraz kształtowaniu prawidłowej postawy ciała. Praktyczne umiejętności zawodowe 

nabyte podczas praktyk w szkołach, klubach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej czy innych 

instytucjach związanych z kulturą fizyczną, połączone z umiejętnościami interpersonalnymi nabytymi 

przez studentów podczas zajęć na uczelni pomagają im odnaleźć się na rynku pracy. Kształcenie 

specjalistów praktyków w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia oraz rożnych form aktywności 

ruchowej jest odpowiedzią na potrzeby społeczne i coraz większą świadomość dotycząca konieczności 

dbałości o własne zdrowie, urodę i kondycję psycho-fizyczną.  

Powoływane w ramach przedmiotów do wyboru specjalności, wynikające z analizy współczesnych 

trendów, zbieżnych z zapisami strategii województwa podkarpackiego, dają absolwentom możliwość 

uzyskania wiedzy i zdobycia kompetencji pozwalających na zatrudnienie i samozatrudnienie. Bliskość 

sanatoriów Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Polańczyk, duża ilość klubów, organizacji i stowarzyszeń 

sportowych, zapotrzebowanie na szkolenie dzieci w zakresie różnych dyscyplin sportowych stwarza 

absolwentom duże szanse na lokalnym rynku pracy. Program studiów uwzględnia wyposażanie 

absolwenta w kompetencje, które pozwolą mu służyć fachowym doradztwem w zakresie treningu 

personalnego, odnowy biologicznej czy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 

z uwzględnieniem możliwości i potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi w wieku dorosłym.  

 

3. zgodności koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy, roli 

i znaczenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania koncepcji kształcenia i jej 

doskonalenia:  



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 13 

 

Plany rozwoju kierunku wynikają z wymagań, jakie stawiają przed absolwentami pracodawcy, 

dlatego też, opinie interesariuszy są ważnym głosem branym pod uwagę przy projektowaniu programu 

studiów, tak aby absolwenci byli przygotowani do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania 

zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym. Jako głos doradczy 

przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego uczestniczą w procesie modyfikacji i aktualizacji 

programu studiów, efektów uczenia się oraz przy określaniu perspektyw rozwoju kierunku. Opinie 

opiekunów z instytucji w których studenci odbywają praktyki zawodowe (szkół, klubów sportowych i 

fitness) pomagają określić słabe i mocne strony przygotowania praktycznego 

i teoretycznego studentów. Dzięki temu można dostosowywać treści i metody kształcenia do realnych 

wymagań związanych z przyszłym zawodem nauczyciela, instruktora. Informacje interesariuszy 

dotyczące zapotrzebowania na specjalistów z określonej dyscypliny pomagają zaplanować studentom 

indywidualną ścieżkę rozwoju. W celu bardziej efektywnej dyskusji na temat koncepcji kształcenia na 

kierunku Wychowanie fizyczne oraz zgodności założonych efektów uczenia się z potrzebami rynku 

pracy powołano Radę Programową Kierunku, w skład której wchodzą pracownicy zakładu, 

interesariusze zewnętrzni, oraz przedstawiciel studentów. Współpraca z przedstawicielami otoczenia 

społeczno-gospodarczego zaowocowała m.in. reorganizacją programu studiów do obecnej postaci oraz 

licznymi  wspólnymi działaniami na rzecz społeczności lokalnej. Porozumienia podpisane przez 

Uczelnie z różnymi podmiotami zwiększają atrakcyjność praktyk studenckich, których program 

konsultowany jest z opiekunami ze strony instytucji przyjmującej. Przedstawiciele pracodawców 

z otoczenia Uczelni (nauczyciele, trenerzy, przedstawiciele samorządu) realizują również wybrane 

zajęcia dydaktyczne na kierunku Wychowanie fizyczne. Wewnętrznym interesariuszem jest 

społeczność akademicka, w tym przedstawiciele studentów oraz kadra dydaktyczna. Ich wkład 

w koncepcję kształcenia wynika ze współpracy przedstawicieli tych gremiów z Radą Programową, 

Kolegium Instytutowym, Konwentem, Radą Uczelni, Instytutową Komisją ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. 

Ważnym głosem uwzględnianym w procesie doskonalenia programu studiów są opinie studentów 

i absolwentów wyrażane w corocznej ankiecie oraz wnioski z monitorowania losów absolwentów. 

 

4. sylwetki absolwenta, przewidywanych miejsc zatrudnienia absolwentów: 

 

Po ukończeniu studiów absolwent nabywa kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych pozwalające mu skutecznie oddziaływać na uczniów lub klientów w celu 

osiągnięcia celów pedagogicznych, zdrowotnych, profilaktycznych czy wychowawczych. Po 

ukończeniu studiów licencjackich studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, są przygotowani do 

pracy dydaktyczno–wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i 

środowisku lokalnym. Program studiów zakłada przygotowanie w zakresie psychologiczno-

pedagogicznym oraz dydaktycznym z przedmiotu wychowanie fizyczne. Osoba, który kończy studia 

powinna charakteryzować się m. in. ponadprzeciętną sprawnością fizyczną, znajomością metod, form 

i środków stosowanych w nauczaniu różnych dyscyplin sportowych, umiejętnością prawidłowego 

użytkowania sprzętu sportowego i urządzeń do diagnozowania poziomu zdolności motorycznych oraz 

budowy i składu ciała. Absolwent będzie przygotowany do organizacji obozów sportowo-

rekreacyjnych i wybranych form turystyki szkolnej. Może także samodzielnie planować i realizować 

proces aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i rozwojowi psychoruchowemu. 

Kompetencje absolwenta, który ukończył wybrany zakres kształcenia (specjalność) pozwalają mu 

nauczać wybranej dyscypliny sportowej zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami instruktorskimi oraz 

świadczyć usługi związane z aktywnym wypoczynkiem i regeneracją powysiłkową, opracowaniem 

indywidualnego planu treningowo-zdrowotnego dostosowanego do możliwości i potrzeb ucznia i 
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klienta. Zakładane efekty uczenia się uwzględniają wyposażanie absolwenta w wiedzę i umiejętności 

które pozwolą mu służyć fachowym doradztwem w zakresie treningu personalnego, odnowy 

biologicznej czy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dodatkowe kompetencje umożliwiają 

również absolwentom podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie poza oświatowym rynkiem pracy, 

w klubie sportowym, na pływalni, w sanatorium oraz ośrodkach odnowy biologicznej, Spa i klubach 

Fitness.  

 

5. cech wyróżniających koncepcję kształcenia oraz wykorzystanych wzorców krajowych lub 

międzynarodowych: 

 

Cechami wyróżniającymi koncepcję kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne są:  

− różnorodność możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów, 

− bogata oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+, 

− praktyczny charakter kształcenia z dużą ilością zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

(w tym: obozy letnie i zimowe, formy turystki kwalifikowanej), 

− różnorodny charakter praktyk studenckich (pedagogiczne, w klubach sportowych, fitness, praktyka 

organizacji imprez sportowych, praktyka w instytucja sportowo- rekreacyjnych),  

− stała współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, szczególnie w zakresie 

wspólnej organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, warsztatów szkoleniowo-dydaktycznych 

dla nauczycieli szkół oraz współpraca ze szkołami partnerskimi i klubami sportowymi, 

− atrakcyjne specjalności dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy, 

− stwarzanie studentom możliwości łączenia studiów z profesjonalnym uprawianiem sportu, 

− bogata oferta przedmiotów do wyboru. 

Metody nauczania oraz sposoby weryfikacji osiąganych efektów uczenia się ustalone zostały w 

oparciu o doświadczenia dydaktyczne pracowników, zdobyte m.in. w krajowych konferencjach 

branżowych, udział w zagranicznych wizytach studyjnych, stażach dydaktycznych odbytych w 

uczelniach partnerskich oraz z doświadczeń wyniesionych ze współpracy z Uniwersytetem 

Rzeszowskim. Wykorzystano również doświadczenia i doniesienia naukowe wynikające z udziału 

pracowników w międzynarodowych konferencjach naukowych. 

 

6. kluczowych kierunkowych efektów uczenia się, ze wskazaniem ich związku z koncepcją, poziomem oraz 

profilem studiów, a także z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie dyscypliny/dyscyplin, 

do której/których kierunek jest przyporządkowany, jak również stanem praktyki w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku: 

 

W 2012 r. program studiów na kierunku Wychowanie fizyczne został opracowany zgodnie z 

wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) a następnie zaktualizowany w 2017 roku zgodnie z 

Polską Ramą Kwalifikacji (PRK). W 2019 r. program studiów dostosowano do standardów 

kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela i zapewnia osiągnięcie efektów 

uczenia się zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 r w sprawie standardów kształcenia 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Kierunkowe efekty uczenia zostały 

zdefiniowane w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, umożliwiając jednocześnie 

stworzenie systemu weryfikacji oraz oceny stopnia ich osiągnięcia. Efekty uczenia się dla kierunku 

Wychowanie fizyczne przyporządkowano do jednej dyscypliny naukowej - nauki o kulturze fizycznej. 

Wszystkie kierunkowe efekty uczenia się są weryfikowane w sposób określony w kartach 

przedmiotów, a nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia tych efektów jest mierzony za pomocą 

punktów ECTS przypisanych do zajęć. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się są spójne z koncepcją 

kształcenia, standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela i 
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uwzględniają praktyczny profil kształcenia. Program studiów pozwala osiągnąć studentom 

kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego po ukończeniu 

studiów II stopnia, instruktora sportu z wybranych dyscyplin, instruktora odnowy biologicznej, trenera 

osobistego. Opis kierunkowych efektów uczenia się zawiera 12 efektów z zakresu wiedzy, 10 z 

zakresu umiejętności i 9 efektów z zakresu kompetencji społecznych, które wzajemnie uzupełniają się 

oraz kształtują świadomość konieczności samodoskonalenia. Plan studiów i dobór treści kształcenia 

uwzględnia aktualnie stosowane rozwiązania w zakresie dydaktyki nauczania, diagnostyki w treningu 

zdrowotnym i sportowym, wspomagania procesu treningowego i odnowy biologicznej, projektowania 

indywidualnych planów w treningu zdrowotnym i sportowym. Efekty uczenia się opisane w 

standardzie kształcenia mają powiązanie z efektami kierunkowymi i pozwalają studentom osiągać 

kompetencje w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 

i dydaktycznego, niezbędne do nauczania wychowania fizycznego w szkole po uzupełnieniu 

wykształcenia. 

Praktyczne umiejętności zawodowe nabyte podczas praktyk w szkołach, klubach sportowych, 

ośrodkach odnowy biologicznej czy innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną, połączone 

z umiejętnościami interpersonalnymi nabytymi przez studentów podczas zajęć na Uczelni powodują, 

że absolwenci są przygotowani do kontynuowania studiów magisterskich i przyszłej pracy 

w charakterze nauczycieli, instruktorów, trenerów czy tez animatorów aktywności fizycznej. 

Kluczowymi kierunkowymi efektami uczenia się, związanymi z koncepcją, poziomem oraz profilem 

kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne są: K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, 

K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U10, K_U12, K_K02, K_K08, K_K09. Efekty te 

pozwalają studentom poznać strukturę, funkcje i cele systemu edukacji oraz miejsce i rolę 

wychowania fizycznego w naukach o kulturze fizycznej oraz jego związek z innymi dyscyplinami 

naukowymi. Student wie jak przebiega rozwój człowieka i jakie zmiany zachodzą w organizmie w 

trakcie życia. Ma wiedzę na temat zmian fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka pod 

wpływem wysiłku fizycznego i ograniczenia aktywności fizycznej oraz wie jak diagnozować i oceniać 

poziom sprawności fizycznej. Student poznaje podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się 

i nauczania, rozumie założenia dotyczące profilaktyki zdrowotnej, zdrowego trybu życia i edukacji 

zdrowotnej. Wie jak aktywnie wypoczywać i jak regenerować organizm po wysiłku. Student potrafi 

określić potrzeby jednostki i grupy w zakresie ruchu, aktywności fizycznej i zdrowia, dobrać 

i zastosować metody, formy i środki kształtowania aktywności fizycznej w zależności od potrzeb 

pedagogiczno-zdrowotnych. Potrafi nauczać różnych form aktywności fizycznej i elementów techniki 

popularnych dyscyplin sportowych. Potrafi dokonać oceny pracy ucznia. Z uwagi na praktyczny profil 

kierunku, przyjęto, że kluczowe efekty uczenia się mają prowadzić do uzyskania przez studentów 

kompetencji praktycznych. Dotyczy to również kompetencji społecznych, kształtujących w tym 

przypadku przede wszystkim gotowość do pracy z ludźmi w różnym wieku, samokształcenia 

i doskonalenia zawodowego, odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach zawodowych oraz 

krytycznej i konstruktywnej samooceny. Biorąc pod uwagę profil studiów, szczególną uwagę 

zwrócono na formę prowadzonych zajęć i ich strukturę, przypisując zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 135 pkt ECTS co stanowi 73 % ogólnej liczby punktów.  

 

7. efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, z ukazaniem przykładowych 

rozwinięć na poziomie wybranych zajęć lub grup zajęć służących zdobywaniu tych kompetencji, w przypadku 

kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera: 

 

nie dotyczy 
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8. spełnienia wymagań odnoszących się do ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy: 

Program studiów dostosowany jest do standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania 

zawodu nauczyciela i zapewnia osiągnięcie efektów uczenia się zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW 

z dnia 25.07.2019 r Wszystkie efekty uczenia się wyszczególnione w standardzie kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela znalazły odzwierciedlenie w programie 

studiów, a ich realizacja na poszczególnych  przedmiotach została udokumentowana w matrycy 

efektów nauczycielskich. Szczegółowe efekty uczenia się w zakresie przygotowania psychologiczno-

pedagogicznego studenci osiągają na przedmiotach: Psychologia ogólna i rozwojowa, Pedagogika 

oraz Praktyka psycho-pedagogiczna. Przedmiotom Emisja głosu oraz Podstawy pedagogiki, 

przypisano efekty uczenia się opisane w standardzie kształcenia. Efekty w zakresie przygotowania 

dydaktycznego do nauczania wychowania fizycznego osiągane są w ramach Metodyki wychowania 

fizycznego, Teorii i metodyki sportów indywidualnych (np. gimnastyka, lekkoatletyka pływanie itp.) 

oraz zespołowych (np. Teoria i metodyka piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej), gier i 

zabaw ruchowych, obozów sportowych. Praktyki pedagogiczne realizowane w szkole podstawowej 

stanowią integralną część koncepcji kształcenia, ich wymiar jest zgodny ze standardem kształcenia, a 

program umożliwia osiągnięcie wszystkich efektów określonych w standardzie. Dodatkowe 

informacje zawarto w Kryterium 2, pkt. 8. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1: 

 

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie prowadząc ścisłą współpracę z Uniwersytetem 

Rzeszowskim w zakresie kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne, spełniając wszystkie kryteria 

wymagane przy aplikowaniu do nadania jej statusu akademii nauk stosowanych, złożyła w dniu 14 

grudnia 2021r. wniosek do Ministra Edukacji i Nauki w ww. sprawie. Otrzymanie pozytywnej decyzji 

umożliwi Uczelni samodzielne prowadzenie kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela.  

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, 

organizacja procesu nauczania i uczenia się 

1. doboru kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy 

w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany, normami i zasadami, 

a także aktualnym stanem praktyk i w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku oraz w zakresie znajomości języków obcych, ze wskazaniem 

przykładowych powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia: 

Dobór kluczowych treści kształcenia został dokonany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 

i praktyki oraz z zachowaniem zasad problemowego podejścia do treści, kształtowania umiejętności 

praktycznych oraz aktywizacji studentów i włączania ich w obszar działalności zawodowej. Treści 

programowe poszczególnych przedmiotów dobierano tak, aby zrealizować założone efekty uczenia 

się. Przyporządkowanie kierunkowych efektów uczenia się do poszczególnych zajęć dydaktycznych 

zawarto w matrycach efektów uczenia się, które wykazują, że studia umożliwiają realizację 

wszystkich założonych efektów uczenia się. Treści kształcenia realizowane w ramach zajęć przenikają 

się i uzupełniają tak, by ukazać dane zagadnienie w możliwie szerokim kontekście i są dobierane 

przez koordynatorów przedmiotów z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy w dyscyplinie nauki 
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o kulturze fizycznej. Koordynator przedmiotu zgodnie z Procedurą weryfikacji osiągnięcia efektów 

uczenia się sprawdza poprawność opracowania karty przedmiotu i aktualizuje ją przed rozpoczęciem 

roku akademickiego, a Koordynator Zakładowy ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (KZZJK) 

w porozumieniu z kierownikiem koordynuje ten proces. Na kierunku Wychowanie fizyczne treści 

kształcenia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego są ściśle powiązane z efektami 

określonymi w standardzie kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Również treści programowe realizowane na przedmiotach Emisja głosu i Podstawy dydaktyki są 

spójne z opisanymi w standardzie efektami. Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 

wychowanie fizyczne realizowane jest głównie na przedmiotach Metodyka wychowania fizycznego 

oraz Teoria i metodyka dyscyplin indywidualnych (np. gimnastyka, lekkoatletyka, pływanie itp.), oraz 

gier zespołowych (np. koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa td.) czy też na przedmiocie gry 

i zabawy. Program praktyk pedagogicznych realizowany jest w szkołach pod opieką doświadczonych 

nauczycieli a kompetencje jakie osiąga student podczas ich realizacji wynikają ze standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów i osiągane 

efekty uczenia się pozwalają studentom na kontynuowanie studiów II stopnia w innych ośrodkach 

akademickich i rozwijanie kompetencji w obszarach nie związanych z edukacją. Program specjalności 

przygotowano, tak aby absolwent nabył kluczowe kompetencje do pracy w charakterze instruktora lub 

trenera osobistego. 

W planie studiów znajdują się zajęcia z języka obcego, realizowane przez 4 semestry po 30 godz. 

kontaktowych, co odpowiada 8 pkt. ECTS. Zajęcia językowe kończą się egzaminem na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci mogą wybrać jeden z języków 

oferowanych przez Studium Języków Obcych. W zakresie kształcenia językowego określono 

przedmiotowe efekty uczenia się, które są powiązane z efektami kierunkowymi w zakresie 

umiejętności: student potrafi komunikować się i wykorzystywać umiejętności językowe na poziomie 

B2. 
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Przykłady powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia się 

Przedmiot Efekt uczenia się Opis 

Teoria i 

metodyka 

piłki 

siatkowej 

 

K_W07 - zna 

podstawowe teorie 

dotyczące 

wychowania, 

uczenia się i 

nauczania, rozumie 

różnorodne 

uwarunkowania tych 

procesów oraz 

przebieg procesu 

pedagogicznego; 

K_W08 - wie 

jak nauczać różnych 

form ruchu i 

elementów 

dyscyplin 

sportowych i jak 

oddziaływać na 

uczniów dla 

osiągnięcia celów 

pedagogicznych z 

uwzględnieniem 

uczniów ze 

specjalnymi 

potrzebami, w tym 

szczególnie 

uzdolnionych; 

K_U03 - potrafi 

nauczać różnych 

form aktywności 

fizycznej i 

elementów techniki 

w popularnych 

dyscyplinach 

sportowych; potrafi 

dokonać oceny 

pracy ucznia; 

K_W05 - zna 

metody kontroli 

sprawności fizycznej 

człowieka i sposoby 

kształtowania 

zdolności 

motorycznych; ma 

  Przykładowe treści kształcenia 

Cele kształcenia i treści nauczania piłki siatkowej na poszczególnych 

etapach edukacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody, formy i zasady dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu 

piłki siatkowej. Metodyka nauczania poszczególnych elementów 

techniki siatkarskiej rozwiązania merytoryczne i metodyczne, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów o różnym 

potencjale. Błędy uczniowskie i sposoby ich korygowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposoby diagnozowania, kontroli i oceniania ucznia z zakresu piłki 

siatkowej. Konstruowanie testów, sprawdzianów i innych narzędzi 

przydatnych w ocenianiu wiedzy i umiejętności uczniów. Przykłady 

testów do oceny poziomu opanowania podstawowych elementów 

techniki siatkarskiej. 
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wiedzę na temat 

projektowania i 

prowadzenia badań 

diagnostycznych w 

praktyce 

pedagogicznej z 

uwzględnieniem 

specjalnych potrzeb 

uczniów z 

zaburzeniami w 

rozwoju; 

K_U02 - potrafi 

dobrać i zastosować 

metody, formy i 

środki kształtowania 

aktywności 

fizycznej w 

zależności od 

potrzeb 

pedagogiczno -

zdrowotnych; 

K_U06 - potrafi 

opracować w formie 

pisemnej (wydruku) 

konspekt lekcji wf, 

treningu sportowego 

lub zdrowotnego; 

potrafi opracować 

indywidualny 

program treningowy 

w zależności od 

potrzeb jednostki; 

 

K_K03 - kreuje 

dobrą atmosferę i 

przyjazne stosunki 

między członkami 

grupy. Motywuje ich 

i jednoczy we 

współpracy i 

realizacji wspólnych 

celów. 

K_K06 - propaguje 

postępowanie 

zgodne z prawem, 

przepisami, 

zasadami etyki i fair 

- play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie konspektu i samodzielne prowadzenie przez studentów 

zajęć o określonej tematyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różne formy gry- uproszczona, szkolna, właściwa. 

 

Specyfika gry w mini-siatkówkę- przepisy, ustawienie na boisku, 

kategorie wiekowe, liczebność zespołów itd. 
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Antropolog

ia 

 

K_W04 - wie jak 

przebiega rozwój 

człowieka i jakie 

zmiany zachodzą w 

organizmie w trakcie 

życia zarówno w 

aspekcie 

biologicznym, jak i 

psychologicznym 

oraz społecznym; 

wie jakie zmiany 

fizjologiczne 

zachodzą w 

organizmie 

człowieka pod 

wpływem wysiłku 

fizycznego i 

ograniczenia 

aktywności 

fizycznej 

(hipokinezy); 

K_W03 - zna 

makroskopową 

budowę organizmu 

człowieka i zasady 

jego 

funkcjonowania; 

 

K_U01 - potrafi 

komunikować się z 

jednostką, sprawdzić 

i określić potrzeby 

jednostki i grupy w 

zakresie ruchu, 

aktywności 

fizycznej i zdrowia; 

potrafi wskazać 

nieprawidłowości w 

budowie ciała, 

potrafi określić wiek 

morfologiczny oraz 

poziom zdolności 

motorycznych i 

umiejętności na 

podstawie testów; 

K_U05 - posługiwać 

się sprzętem 

Okresy rozwoju osobniczego – kryteria podziału na okresy, 

problematyka długości życia, charakterystyka okresów: prenatalnego, 

noworodka, niemowlęctwa, dzieciństwa niezróżnicowanego płciowo, 

dzieciństwa zróżnicowanego płciowo, dojrzewania, młodzieńczego, 

dorosłego, dojrzałego i starości. 

Czynniki rozwoju osobniczego: endogenne – genetyczne, zagadnienie 

odziedziczalności, teoria limitowanego ukierunkowania rozwoju, 

dymorfizm płciowy, zróżnicowanie międzyodmianowe i 

konstytucjonalne.  

Czynniki endogenne – niegenetyczne (paragenetyczne) – wiek 

rodziców, kolejność urodzenia. 

Czynniki egzogenne biogeograficzne: wpływ klimatu i wysokości nad 

poziomem morza na wysokość ciała, procesy rozwojowe, rytmika 

sezonowa.  

Czynniki egzogenne społeczno-ekonomiczne – zróżnicowania 

poziomu i tempa rozwoju w zależności od warunków społeczno-

ekonomicznych i stylu życia. Międzypokoleniowe tendencje przemian 

przebiegu ontogenezy.  

Wpływ aktywności ruchowej na budowę ciała i procesy rozwoju 

biologicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropometria i antroposkopia jako podstawowe metody badawcze w 

antropologii. 

Wskaźniki ilorazowe proporcji i budowy ciała. 

Rozwój wysokości i masy ciała w ontogenezie (kinetyka, dynamika, 

rytmika rozwoju, dymorfizm płciowy).  

Metody kontroli i oceny rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży: 

pojęcie normy rozwojowej (konstruowanie norm, tabele i siatki 

centylowe), wiek biologiczny i sposoby jego określania (wiek 

morfologiczny, zębowy, wtórnych cech płciowych, szkieletowy) 
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sportowym, 

przyborami i 

przyrządami 

stosowanymi w 

trakcie aktywności 

fizycznej oraz 

diagnozowania 

potrzeb i możliwości 

jednostki; 

K_K09 - jest 

praktycznie 

przygotowany do 

realizowania zadań 

zawodowych 

(dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych) 

wynikających z roli 

nauczyciela, 

instruktora. 

 

Na przykład efekt K_W08: student wie jak nauczać różnych form ruchu i elementów dyscyplin 

sportowych i jak oddziaływać na uczniów dla osiągnięcia celów pedagogicznych z uwzględnieniem 

uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym szczególnie uzdolnionych student uzyskuje na wielu 

przedmiotach  w ramach zajęć kierunkowych m.in. Teorii i metodyki pływania, lekkoatletyki, 

gimnastyki, piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej, gier i zabaw ruchowych, obozu zimowego. 

Kształtowanie umiejętności praktycznych znajduje pokrycie m.in. w efekcie K_U01: student potrafi 

komunikować się z jednostką, sprawdzić i określić potrzeby jednostki  i grupy w zakresie ruchu, 

aktywności fizycznej i zdrowia. Potrafi wskazać nieprawidłowości w budowie ciała, potrafi określić 

wiek morfologiczny oraz poziom zdolności motorycznych i umiejętności na podstawie testów. Efekt ten 

osiągany jest poprzez realizację treści kształcenia m.in. na przedmiotach: Anatomia, Antropologia, 

Antropomotoryka, Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, Biomechanika, Rozwój psychofizyczny 

dzieci i młodzieży. 

Kompetencje społeczne m.in. w zakresie przygotowania do pracy z ludźmi w różnym wieku  

w obszarze kultury fizycznej i pełnienia roli animatora różnych form aktywności fizycznej w swoim 

środowisku lokalnym student osiąga w większości przedmiotów kierunkowych (w tym podczas 

obozów i form turystyki kwalifikowanej) i dodatkowo w ramach kształcenia w wybranym przez siebie 

zakresie (specjalności). 

 

2. doboru metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych powiązań metod 

z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, w szczególności 

umożliwiających rozwijanie umiejętności praktycznych, w tym posługiwania się zaawansowanymi technikami 

informacyjno-komunikacyjnymi, jak również nabycie kompetencji językowych w zakresie znajomości języka 

obcego: 

 

Przy doborze metod kształcenia kierowano się specyfiką przedmiotów, formą zajęć i praktycznym 

profilem kierunku studiów. Najczęściej na wykładach stosowane są metody podające (wykład 

informacyjny z użyciem technik multimedialnych) i problemowe. Pozostałe zajęcia mają charakter 
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praktyczny i są realizowane przez nauczycieli z dużym doświadczeniem pozauczelnianym lub 

dorobkiem naukowym, co pozwala studentom zdobyć praktyczną wiedzę (know-how) i umiejętności z 

zakresu prowadzonych przedmiotów. 

Przykładowe rozwiązania: po zapoznaniu studentów ze specyfiką nauczanego przedmiotu 

(dyscypliny), przedstawieniu metod, form i zasad nauczania, studenci przygotowują konspekt lekcji na 

określony temat a następnie samodzielnie prowadzą zajęcia, które są szczegółowo omawiane przez 

nauczyciela (sporty indywidualne, zespołowe, gry i zabawy, obozy). Celem takich zajęć jest 

przygotowanie studentów do przyszłej pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach 

oświatowych oraz jako animatorów aktywności ruchowej w różnych środowiskach. Dzięki takiej 

formie student może osiągać zakładane efekty uczenia się, np. K_W0_8 student wie jak nauczać 

różnych form ruchu i elementów dyscyplin sportowych i jak oddziaływać na uczniów dla osiągnięcia 

celów pedagogicznych z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym szczególnie 

uzdolnionych;  K_W0 7 student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i 

nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz przebieg procesu 

pedagogicznego; K_U02 student potrafi dobrać i zastosować metody, formy i środki kształtowania 

aktywności fizycznej w zależności od potrzeb pedagogiczno-zdrowotnych., K_U03 student potrafi 

nauczać różnych form aktywności fizycznej i elementów techniki w popularnych dyscyplinach 

sportowych.  

Na zajęciach z antropomotoryki, fizjologii, biomechaniki, edukacji zdrowotnej, przedmiotach 

specjalnościowych studenci uczą się obsługi specjalistycznych urządzeń diagnostycznych (np. sport 

testery, waga czterokończynowa do pomiaru masy ciała i jej komponentów, Optojump, ergometr 

rowerowy, system ergospirometryczny cortex,), którą można wykorzystać w szkolnym wychowaniu 

fizycznym, w sporcie i odnowie biologicznej. Zajęcia te realizowane są w formie ćwiczeń lub 

warsztatów i prowadzą do osiągnięcia zakładanych efektów kierunkowych takich jak np. K_U05 

student potrafi posługiwać się sprzętem sportowym, przyborami i przyrządami stosowanymi w trakcie 

aktywności fizycznej oraz diagnozowania potrzeb i możliwości jednostki. Podczas obozu rowerowego 

lub pieszego (przedmiot Formy turystyki kwalifikowanej) studenci opracowują trasę wędrówki i 

prowadzą grupę ucząc się współpracy i odpowiedzialnego zachowania z uwzględnieniem potrzeb osób 

słabszych. W trakcie obozu letniego studenci przygotowują zajęcia w zakresie animacji czasu wolnego 

- gry i zabawy, konkursy, quizy, organizacja ogniska, karaoke itp. Dzięki takiej formie uczestnicy 

osiągają m.in. efekty w zakresie kompetencji społecznych, np. K_K02 student jest przygotowany do 

pracy z ludźmi w różnym wieku w obszarze kultury fizycznej i pełnienia roli animatora różnych form 

aktywności fizycznej w swoim środowisku lokalnym; K_K03 student kreuje dobrą atmosferę i 

przyjazne stosunki między członkami grupy. Motywuje ich i jednoczy we współpracy i realizacji 

wspólnych celów. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i przybliżają 

studentom specyfikę zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, a podczas praktyk 

specjalnościowych studenci przygotowują się praktycznie do świadczenia usług w zakresie treningu 

osobistego, odnowy biologicznej, czy też przyszłego instruktora w wybranej dyscyplinie. Dzięki takim 

zajęciom studenci osiągają między innymi efekty: K_W01 student zna miejsce i rolę wychowania 

fizycznego w kulturze fizycznej oraz jego związek z innymi dziedzinami praktycznymi (sportem, 

gimnastyką korekcyjną, odnową biologiczną). Zna strukturę, funkcję i cele systemu edukacji czy też 

K_U12 -w oparciu o wiedzę teoretyczną potrafi podejmować działania diagnostyczne, profilaktyczne i 

edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej. 

W pierwszym semestrze realizowany jest przedmiot Technologia informacyjna. Treści 

programowe tych zajęć obejmują między innymi: pracę z plikami i folderami, korzystanie z platformy 

e-learningowej oraz aplikacji służących do organizacji spotkań zdalnych (ZOOM, MS TEAMS). 
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Funkcje i obsługa pakietu MS Office. Zasady bezpiecznej pracy w Internecie. Ponadto w ramach tego 

przedmiotu studenci nabywają umiejętności wykorzystania zasobów elektronicznych do pozyskiwania 

informacji. Zajęcia z języków obcych realizowane są w formie lektoratów przez cztery semestry 

w wymiarze 120 godz., a wykład z przedmiotu Injury prevention in sport and physical activity 

(profilaktyka urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie) prowadzony jest w języku angielskim.  

 

3. zakresu korzystania z metod i technik kształcenia na odległość: 

 

Na kierunku Wychowanie fizyczne metody i techniki kształcenia na odległość ze względu na 

specyfikę kierunku oraz wytyczne zawarte w standardzie kształcenia wykorzystywane są w 

niewielkim zakresie i tylko jako pomocnicza forma zajęć. Realizacja zajęć zdalnych odbywa się 

zgodnie z Procedurą (WSZJK-U/9) oraz zarządzeniami i komunikatami Rektora. Studenci mają dostęp 

do Portalu Wirtualnej Edukacji E-student (platforma MOODLE), na którym znajdują się materiały do 

kursów wspierające nauczanie przedmiotów realizowanych w ramach programu studiów.  

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii, od roku akademickiego 2019/2020 wprowadzono 

realizację zajęć w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie na terenie Uczelni, w okresie sprzyjających  

warunków sanitarnych oraz w formie zdalnej z użyciem elektronicznych środków przekazu, w okresie 

obowiązujących obostrzeń. W terminie od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020r. zajęcia prowadzone 

były w formie zdalnej. Po tym okresie część zajęć praktycznych, z zachowaniem obowiązujących 

zasad reżimu sanitarnego, mogła być realizowana na Uczelni. Ponadto w Uczelni opracowano zasady 

realizacji zajęć w formie stacjonarnej i hybrydowej, a także określono warunki przeprowadzania 

egzaminów dyplomowych. Nauczyciele zostali zobowiązani do regularnego informowania 

kierowników zakładów o skali realizacji zajęć w formie zdalnej, co pozwoliło na bieżącą ewaluację 

całego procesu. W celu umożliwienia efektywnej realizacji zajęć i osiągnięcia wszystkich założonych 

efektów kształcenia okres prowadzenia zajęć dydaktycznych został wydłużony do 12 lipca 2020r. W 

okresie nauczania zdalnego nauczyciele zostali zobowiązani do przeprowadzania bieżącej kontroli 

osiągania przez studentów efektów uczenia się. 

W roku akademickim 2020/2021, od 1 października wprowadzono nauczanie hybrydowe, łącząc 

tradycyjny tryb prowadzenia zajęć z realizacją części zajęć (głównie wykładowych) metodami 

zdalnymi. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną ponownie, od 24 października 2020 r., 

zawieszono prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej w obiektach Uczelni. W tym okresie, ze względu 

na szczególne znaczenie realizacji zajęć praktycznych w kontekście bezpośrednim, pozostawiając 

możliwość realizacji praktyk zawodowych, zajęć praktycznych wskazanych przez kierownika zakładu 

oraz koniecznych do przygotowania prac licencjackich na terenie Uczelni, a w przypadku praktyk – w 

podmiotach zewnętrznych. Kształcenie zdalne odbywało się w oparciu o kontakty synchroniczne, z 

wykorzystaniem platform ZOOM, MS TEAMS oraz uczelnianej platformy e-learningowej, za 

pośrednictwem której studenci otrzymywali materiały z zajęć i ćwiczeń dydaktycznych.  

W roku akademickim 2021/2022 powrócono do realizacji zajęć w trybie stacjonarnym na Uczelni. 

Na kierunku Wychowanie fizyczne ze względu na niewielką liczebność grup oraz infrastrukturę, która 

pozwalała zachować reżim sanitarny, wszystkie zajęcia prowadzone były w tradycyjnej formie, w 

kontakcie bezpośrednim.  

 Na stronie internetowej Uczelni zamieszczono filmy instruktażowe dotyczące wykorzystania 

narzędzi do komunikacji zdalnej i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platform ZOOM, MS 

TEAMS i MOODLE., przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli i studentów, a dodatkowo 

opiekunowie pierwszych roczników przeprowadzili szkolenie z powyższego zakresu na spotkaniach 

rozpoczynających rok akademicki 2020/2021 (w trakcie Dni adaptacyjnych). Monitoring realizacji 

zajęć zdalnych prowadzony był przez kierowników zakładów poprzez: weryfikację dokumentacji 
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realizacji prowadzenia zajęć zdalnych, analizę sprawozdań przedstawianych przez nauczycieli, losowy 

monitoring odbywania zajęć.  

W trosce o kondycję psychiczną studentów Uczelnia zorganizowała od kwietnia 2020 r. dyżury 

telefoniczne dwóch psychologów w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia KPU w Krośnie. 

Studenci i pracownicy mają możliwość bezpłatnego dostępu do pakietu Office 365, w tym 

platformy MS TEAMS. Ponadto Uczelnia dysponuje 40 kanałami dostępu do platformy ZOOM, co 

umożliwia bez przeszkód realizację zajęć zdalnych w kontakcie synchronicznym. W okresie przed 

pandemią kształcenie zdalne na kierunku wychowanie fizyczne ze względu na praktyczny charakter 

studiów ograniczało się do zamieszczania pomocniczych materiałów dydaktycznych na platformie E- 

student. Obecnie w trosce o zdrowie studentów i pracowników Rektor KPU w Krośnie wydał 

Komunikat nr 9/21 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w okresie od 18 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. w 

związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 Na, nakazujący w okresie od 18 grudnia 2021 r. do 9 

stycznia 2022 r realizowane zajęć dydaktycznych wyłącznie formie zdalnej. 

 

4. dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych studentów, w tym 

potrzeb studentów z  niepełnosprawnością, jak również możliwości realizowania indywidualnych ścieżek 

kształcenia, 

Regulamin Studiów KPU uwzględnia możliwości dostosowania procesu uczenia się, do 

zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów z 

niepełnosprawnością. Dotyczy to również wyboru miejsca odbywania praktyk studenckich i wyboru i 

dopasowania tematu i zakresu pracy dyplomowej do zainteresowań studenta, z zachowaniem 

określonych wymagań.  

Regulamin studiów przewiduje indywidualną organizację studiów (IOS) (Uchwała Senatu nr 

29/19). Możliwość realizacji IOS dotyczą studenta, który ukończył co najmniej pierwszy semestr 

studiów i uzyskał dobre wyniki w nauce, a także posiada szczególne zainteresowania i uzdolnienia, 

lub znajduje się w szczególnej sytuacji osobistej. Podstawą przyznania studentowi IOS być również 

jego stan zdrowia, opieka nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, ciąża lub studiowanie na drugim 

kierunku. Pod koniec II semestru studiów studenci mają możliwość wyboru kształcenia w określonym 

zakresie (specjalności), zgodnie z zainteresowaniami.  

Student może, za zgodą prorektora ds. studiów, uczestniczyć równolegle w większej niż 

przewidziano w programie studiów, liczbie przedmiotów do wyboru, w tym może wybrać dodatkowy 

zakres kształcenia (specjalność). Studenci kierunku Wychowanie fizyczne w ramach przedmiotów: 

Sporty indywidualne i Sporty zespołowe, mają możliwość wyboru dyscypliny zgodnie z 

zainteresowaniami. Podobne możliwości wyboru mają zajęć w ramach przedmiotu Formy turystyki 

kwalifikowanej. 

Najzdolniejsi studenci Uczelni mogą ubiegać się o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego 

im. Stanisława Pigonia, będącego funduszem własnym Uczelni. Przy wyborze wniosków oceniane są 

wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe studentów. Indywidualne zainteresowania badawcze studentów 

mogą być realizowane poprzez udział w pracach studenckich kół naukowych funkcjonujących na 

Uczelni (w roku 2021 na Uczelni aktywnie działa 24 studenckie koła naukowe). 

Inną formą realizacji przez studentów indywidualnej ścieżki kształcenia jest bezpłatny udział w 

zajęciach nie objętych programem studiów. Na wniosek studenta, dyrektor instytutu może zezwolić na 

odbycie przez niego praktyki w innym terminie, niż wskazany przez opiekuna praktyk. Studentowi 

może być udzielony urlop (krótkoterminowy, długoterminowy). W takim przypadku studentowi 

można również zaliczyć dany moduł w oparciu o uznanie osiągniętych efektów uczenia się. Opiekun 
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roku jest osobą wspomagającą proces uczenia się w zależności od zróżnicowanych potrzeb grupowych 

i indywidualnych studentów. 

Studenci kierunku Wychowanie fizyczne mogą realizować część swoich studiów za granicą na 

uczelniach partnerskich, z którymi Uczelnia zawarła umowę dwustronną w ramach programu 

mobilności ERASMUS+.  

W Uczelni funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Jego rolą jest pomoc 

studentom niepełnosprawnym w rekrutacji na studia i w ich trakcie, pośredniczenie w kontaktach z 

pracownikami dydaktycznymi, administracyjnymi i władzami Uczelni, aktywizacja studentów w życiu 

uczelnianym i pozauczelnianym (np. zachęcanie do członkostwa w studenckich kołach naukowych), 

odbywania kursów, szkoleń i staży zawodowych aktywizujących studentów z niepełnosprawnościami 

do życia zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie. W zakresie działań BON jest również 

zapewnienie pomocy asystenta, finansowanie transportu, organizacja zajęć mających na celu 

podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, zakup literatury specjalistycznej i naukowej w 

postaci audiobooków, konsultacje psychologiczne, a także informowanie o możliwości pozyskania 

pomocy materialnej. Studenci mają możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi pośrednictwa 

Tłumacza Migam, w celu przeprowadzenia rozmowy z pracownikami Uczelni. Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych KPU w Krośnie prowadzi wypożyczalnię urządzeń specjalistycznych dla 

studentów z niepełnosprawnościami, a są to m.in. laptop, zestaw FM, mikrofon Oticon, tablet, 

dyktafon, lupę przenośnią I-LOVIEW, klawiatury specjalistyczne (tj. klawiatura dla osób piszących 

jedną ręką, klawiatura z dużymi klawiszami dla osób słabowidzących, klawiatura z dużymi 

kontrastowymi literami).  

 

5. harmonogramu realizacji programu studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów 

(w przypadku gdy uczelnia prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie stacjonarnej oraz 

niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych), zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz zajęć lub grup zajęć 

rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego, jak również zajęć lub grup zajęć 

do wyboru: 

 

Studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne w trybie stacjonarnym trwają 6 semestrów 

i umożliwiają realizację treści programowych oraz uzyskanie wszystkich zakładanych efektów uczenia 

się. Nakład pracy studenta mierzony liczbą pkt ECTS uwzględnia bezpośredni kontakt z nauczycielem 

oraz pracę własną związaną z przygotowaniem do zajęć, zaliczeń, egzaminów, pracę w bibliotece, w 

sieci, przygotowanie konspektów, samodoskonalenie umiejętności itp. 

W ramach studiów studenci mają możliwość wyboru kształcenia w określonym zakresie 

(specjalności), co zwiększa kompetencje absolwenta w szeroko rozumianym obszarze kultury 

fizycznej oraz przygotowuje w sposób praktyczny do podjęcia pracy poza systemem oświatowym. 

Plan studiów zakłada realizację 19 tyg. praktyk: pedagogicznych, specjalnościowych, praktykę 

organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz praktykę w instytucjach sportowo-rekreacyjnych. 

Program studiów oraz zakładane efekty uczenia się opracowano według zasad określonych 

Zarządzeniem Rektora nr 15/19 (programy studiów 2019-2022, 2020-2023) oraz Zarządzeniem 

Rektora nr 21/21 oraz 22/21 (program studiów 2021-2024). 

Student, aby ukończyć studia musi zdobyć 183 pkt. ECTS (program studiów 2019-2021), 189 

ECTS (programy studiów 2020-2023), 185 ECTS (program studiów 2021 - 2024).  

Harmonogram realizacji programu studiów od roku akademickiego 2021/2022: ogólna liczba godz. 

zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia wynosi 2296 godz., samokształcenie przewidziano w wymiarze 2262 godz. 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne realizowane są w wymiarze większym niż 50% liczby 
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punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów i wynoszą 3221 godz. (135 pkt ECTS), co 

stanowi 73 % ogólnej liczby punktów. Zajęciom podlegającym wyborowi przez studenta (kształcenie 

w wybranym zakresie, praktyki, sporty indywidualne do wyboru, formy turystyki kwalifikowanej, 

sporty zespołowe do wyboru, sporty całego życia, przygotowanie pracy dyplomowej), przypisano 72 

pkt. ECTS co stanowi 39% ogólnej liczby punktów. Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych lub 

nauk społecznych obejmują 270 godz. (15 pkt. ECTS). Za zajęcia z lektoratu języka obcego wynosi 

120 godz. (8 pkt. ECTS). Praktyce zawodowej przypisano 28 pkt ECTS. Rozwijanie kompetencji 

językowych realizowane jest podczas lektoratów z wybranego w procesie rekrutacji języka 

nowożytnego oraz na przedmiocie Injury prevention in sport and physical activity (profilaktyka 

urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie), który prowadzony jest w języku angielskim. Dodatkowo 

zajęcia z Teorii i metodyki piłki siatkowej, Pływania oraz Pierwszej pomocy przedmedycznej mogą być 

realizowane w języku angielskim, w szczególności gdy uczestniczą w nich studenci zagraniczni. 

Program studiów od roku 2021/2022 na kierunku Wychowanie fizyczne obejmuje następujące 

moduły: A. grupa przedmiotów ogólnych (195 godz.; 13 ECTS), B. grupa przedmiotów 

podstawowych (435 godz.; 32 ECTS), C. grupa przedmiotów kierunkowych (1057 godz.; 92 ECTS), 

D. Grupa przedmiotów do wyboru (kształcenie w zakresie D1, D2 i D3 po 250 godz.; 22 ECTS):, D4. 

w zakresie praktyk zawodowych (15 tyg.; 24 ECTS), E Grupa przedmiotów z dziedziny nauk 

humanistycznych lub społecznych (45 godz.; 2 ECTS). Kształcenie z zakresu przedmiotów do wyboru 

służy nabyciu specjalistycznej wiedzy, specyficznych umiejętności i szczególnych postaw, a zatem 

konkretnych kompetencji, wymaganych i potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej, które 

zdefiniowano w sylwetce absolwenta. 

Wyborowi, podlega również miejsce odbywania praktyk zawodowych. Takie rozwiązanie sprzyja 

indywidualizacji przygotowania zawodowego, zgodnie z założeniem, że studia w uczelniach 

zawodowych powinny służyć przede wszystkim kształceniu kadr na potrzeby lokalnego rynku pracy. 

Student ma możliwość zaproponowania podmiotu, w którym będzie realizował praktykę, a który 

jednocześnie będzie położony w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Dotyczy to zarówno praktyk 

pedagogicznych, jak i specjalnościowych, przy czym miejsce odbywania praktyk musi uwzględniać 

odpowiednie kryteria i być zaakceptowane przez opiekuna praktyki ze strony Uczelni. Zwiększa to 

prawdopodobieństwo nawiązania w przyszłości stosunku pracy z pracodawcą.  

Studenci mają również możliwość indywidualnych kontaktów z wykładowcami poza zajęciami (w 

formie konsultacji na dyżurach, drogą mailową lub przez platformę MS TEAMS mogą doskonalić 

swoje umiejętności na zajęciach w ramach sekcji sportowych i działalności AZS. 

 

6. doboru form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także liczebności grup 

studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu zajęć 

(w przypadku, gdy uczelnia prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie stacjonarnej oraz 

niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych): 

 

Na kierunku Wychowanie fizyczne realizowane są następujące formy zajęć: wykłady (W), 

ćwiczenia audytoryjne (A), ćwiczenia warsztatowe (Wa), seminarium (S), lektorat (Le), obozy, 

praktyki studenckie. Ogółem zajęcia praktyczne służące nabywaniu przez studenta umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych, a zatem przygotowaniu studenta do wykonywania zadań 

związanych z jego przyszłym zawodem stanowią ponad 70% liczby pkt. ECTS koniecznej do 

uzyskania kwalifikacji odpowiadających danemu poziomowi studiów. W realizowanym programie 

studiów dominują ćwiczenia warsztatowe i audytoryjne. 

Wybór koordynatora modułu/przedmiotu oraz nauczycieli prowadzących/współprowadzących dany 

moduł/przedmiot odbywa się na podstawie Procedury doboru nauczycieli akademickich do 
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prowadzenia zajęć dydaktycznych (WSZJK-U/4). Organizację procesu kształcenia, w tym zasady 

układania harmonogramu zajęć reguluje Zarządzenie Rektora nr 21/17. Zajęcia na studiach 

stacjonarnych na kierunku Wychowanie fizyczne realizowane są od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00-18.00. W harmonogramach zajęć uwzględniono realizację przez studentów praktyk 

pedagogicznych śródrocznych oraz ciągłych. Pomiędzy poszczególnymi zajęciami zaplanowano 

standardowo 15 min przerwy, lub dłuższe, gdy studenci muszą przemieścić się pomiędzy obiektami. 

Harmonogramy zajęć są konsultowane ze studentami i na ich wniosek mogą ulegać modyfikacji. 

Konstruowanie harmonogramów zakłada ograniczenie do minimum zmiany miejsc realizacji zajęć 

(kampusów) w ciągu jednego dnia oraz wydłużonych przerw między zajęciami (tzw. okienka). 

Liczebność grup na poszczególnych formach zajęć określa uchwała Senatu nr 23/21, wg której grupa 

na ćwiczenia audytoryjnych liczy co najmniej 25 osób; na ćwiczeniach warsztatowych co najmniej 15 

osób; lektoraty, zajęcia z Technologii informacyjnej – co najmniej 20 osób; seminaria dyplomowe 8 – 

12 osób, wykłady – cały rocznik lub cała grupa w ramach danego zakresu kształcenia. Podczas 

obozów letnich i zimowych zajęcia realizowane są grupach nie przekraczających 10 osób.  Dzięki 

niewielkiej liczebności grup na kierunku Wychowanie fizyczne, prowadzący mają dobry kontakt ze 

studentami oraz dostosowują metody kształcenia do indywidualnych potrzeb studentów. Szczegółowy 

harmonogram zajęć jest podawany studentom co najmniej na 2 tyg. przed rozpoczęciem zajęć, 

zamieszczany jest na stronie internetowej Zakładu, w gablotach oraz przesyłany jest starostom 

poszczególnych roczników. Ocena harmonogramu zajęć jest jednym z elementów ankiety wypełnianej 

corocznie przez studentów na koniec roku akademickiego. 

 

 

7. programu i organizacji praktyk, w tym w szczególności ich wymiaru i terminu realizacji oraz doboru 

instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczby miejsc praktyk: 

 

Duży nacisk w programie studiów został położony na praktyki, podczas których rozwijane są nie 

tylko umiejętności praktyczne, ale także kompetencje społeczne, niezbędne do wykonywania zawodu 

nauczyciela lub instruktora. Ogólne cele i zadania praktyk oraz sposoby ich realizacji zawarto w 

Regulaminie praktyk studenckich (Zarządzenie Rektora nr 106/20). Szczegółowe cele i zadania 

poszczególnych rodzajów praktyk opisano w kierunkowym programie praktyk. Podstawą realizacji 

praktyk jest porozumienie zawarte pomiędzy Uczelnią a zakładami pracy, w których można 

zrealizować założenia programowe praktyki. Praktyka jest zaliczana na podstawie merytorycznych 

zapisów w dzienniku praktyk, oraz rozmowy studenta z opiekunem praktyki z ramienia Uczelni. 

Przebieg i zaliczenie praktyki jest potwierdzone w „Dzienniku praktyk”. Ze strony Uczelni nadzór nad 

praktyką sprawuje opiekun praktyki, który dokonuje hospitacji zajęć. Uczelnia posiada bazę 

podmiotów deklarujących przyjęcie studentów na praktyki, utworzoną na podstawie wcześniejszych 

porozumień. W przypadku, gdy student sam wskazuje proponowane  miejsce odbywania praktyki jest 

ono weryfikowane przez opiekuna z ramienia Uczelni pod kątem spełnienia odpowiednich kryteriów, 

w szczególności kwalifikacji opiekunów praktykanta, zgodności obszaru działalności instytucji 

przyjmującej studenta z kierunkiem Wychowanie fizyczne oraz infrastruktury. Wstępna weryfikacja 

miejsca, w którym odbywa się praktyka realizowana jest podczas rozmowy ze studentem, jak również 

po ewentualnej informacji uzyskanej ze źródeł internetowych (wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej, strona internetowa podmiotu gospodarczego lub telefonicznie). Od bieżącego roku 

akademickiego student po zakończeniu praktyki zobligowany jest do wypełnienia ankiety dotyczącej 

miejsca odbywania praktyki). Od roku akademickiego 2021/2022 plan studiów przewiduje 19 tyg. 

praktyk, w tym 11 tyg. praktyk pedagogicznych (198 godz.), praktyki specjalnościowe 4 tyg. (72 

godz.), praktyka organizacji imprez 2 tyg. (40 godz.) oraz praktyka w instytucjach sportowo- 

rekreacyjnych 2 tyg. (36 godz.). Łącznie modułowi praktyk przypisano 28 pkt ECTS. Praktyki 
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pedagogiczne przygotowują studenta do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, a 

praktyki specjalistyczne związane są z wybraną przez studenta specjalnością. Zakładane do 

osiągnięcia w trakcie praktyk przedmiotowe efekty uczenia się zostały szczegółowo opisane w kartach 

przedmiotów. Program praktyk pedagogicznych został opracowany tak, aby student osiągnął 

wszystkie efekty opisane w standardzie kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu 

nauczyciela (grupy zajęć B3 i D2). Praktyki pedagogiczne mają charakter praktyk śródrocznych i 

ciągłych i są realizowane w szkołach podstawowych. Praktyka metodyczna (w trakcie III sem.) ma 

głównie charakter obserwacyjno- hospitacyjny i jest realizowana w całości w obecności 

doświadczonego wykładowcy, który omawia każdą lekcje. Praktyki ciągłe realizowane są we 

wrześniu oraz na przełomie lutego i marca. Praktyki śródroczne studenci mogą odbywać w trakcie 

całego semestru w wydzielone dni tygodnia. Dokumentacja odbywanych praktyk zawiera kartę oceny 

pracy studenta oraz samoocenę poziomu przygotowania metodycznego, konspekty lekcyjne oraz kartę 

oceny zakładanych do osiągniecia efektów uczenia się, którą wypełnia opiekun z ramienia instytucji 

przyjmującej. Za organizację praktyk odpowiadają wyznaczeni pracownicy zakładu, którzy dokonują 

również sprawdzenia osiągnięcia zakładanych efektów. Za sprawowanie opieki nad studentami 

pracownicy otrzymują stosowne wynagrodzenie. 

 

 

8. doboru treści i metod kształcenia, form, liczebności grup studenckich w odniesieniu do zajęć lub grup zajęć, 

na których studenci osiągają efekty uczenia się prowadzące o uzyskania kompetencji inżynierskich, 

w przypadku kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera: 

 

Nie dotyczy 

 

9. spełnienia reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji kształcenia, zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy: 

 

Przy opracowaniu programu studiów i sposobu realizacji kształcenia na kierunku Wychowanie 

fizyczne uwzględniono wymogi określone w standardzie kształcenia przygotowującym do wykonania 

zawodu nauczyciela.  Studia prowadzone są jako studia pierwszego stopnia, a ich program określa 

efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy 

programowej przedmiotu Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. Studia trwają 6 semestrów, a 

liczba punków ECTS niezbędnych do ich ukończenia wynosi ponad 180. Program studiów obejmuje 

zajęcia lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS w 

wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów. Kształcenie 

na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie 

merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne. Przygotowanie pedagogiczne obejmuje przygotowanie  

psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne. Przygotowanie dydaktyczne obejmuje 

podstawy dydaktyki i emisję głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 

wychowanie fizyczne. Moduł przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym obejmuje 

216 godz. w tym przedmioty: Pedagogika - 90 godz., Psychologia ogólna 45 godz., Psychologia 

rozwojowa - 45 godz., Emisja głosu - 30 godz., Podstawy dydaktyki - 30 godz. Praktyka psycho-

pedagogiczna w szkole podstawowej - 36 godz. (2 tyg.)  Łącznie przypisano tym przedmiotom 19 pkt 

ECTS.  

W zakresie modułu przygotowania dydaktycznego plan studiów zawiera 618 godz. (52 pkt ECTS), 

w tym przedmioty: Metodyka wychowania fizycznego - 50 godz., Teoria i metodyka sportów 

indywidualnych i zespołowych - 370 godz., praktyki pedagogiczne - 198 godz. Zajęcia w ramach 
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dydaktyki uwzględniają specyfikę przedmiotu Wychowanie fizyczne. Praktyki zawodowe 

umożliwiają studentom zdobywanie  doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą 

nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu metodyki nauczania z rzeczywistością 

pedagogiczną. Studenci odbywają praktyki pod opieką doświadczonych nauczycieli z wieloletnim 

stażem, w placówkach z którymi Uczelnia podpisała porozumienie o realizacji praktyk. Zgodnie z 

wymogami proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na 

osiągnięcie efektów uczenia się. Kształcenie służące osiągnięciu efektów uczenia się jest prowadzone 

przez nauczycieli akademickich i inne osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe oraz 

doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć. W zakresie Teorii i metodyki dyscyplin 

(piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka itd.) zajęcia prowadzą nauczyciele- trenerzy 

klasy I i II, z praktycznym doświadczeniem zdobytym poza Uczelnią. Zajęcia w zakresie 

przygotowania psychologiczno-pedagogicznego realizują nauczyciele Studium Nauk Podstawowych 

lub Zakładu Pedagogiki posiadający dorobek naukowy w dyscyplinie naukowej pedagogika lub 

psychologia. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

Planuje się dalsze prace nad doskonaleniem organizacji praktyk, tak aby studenci mogli je 

realizować w sposób ciągły w wymiarze 4-5 tygodni w trakcie trwania jednego semestru. Uczelnia 

systematycznie monitoruje realizację praktyk zawodowych studentów oraz dobór instytucji i firm 

gwarantujących zapewnienie optymalnych warunków do osiągnięcia określonych  programem studiów 

celów kształcenia i efektów uczenia się. Weryfikacja podmiotów przyjmujących studentów na 

praktyki zawodowe dokonywana jest w oparciu o doświadczenia w zakresie współpracy z jednostką,  

zaangażowania podmiotu w proces kształcenia zawodowego studenta, a także merytorycznej 

zgodności z realizowanym programem studiów. 

W celu zacieśnienia współpracy z podmiotami zewnętrznymi Uczelnia wprowadziła projekt "FIRMA 

DOBRYCH PRAKTYK" adresowany do firm i instytucji, które aktywnie współpracują z Uczelnią w 

zakresie organizacji praktyk studenckich, działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej m.in. w 

zakresie współtworzenia programów studiów i realizacji kształcenia praktycznego, organizacji staży i 

miejsc pracy dla absolwentów Uczelni. 

Poprzez udział w programowych zajęciach dydaktycznych studentów zagranicznych 

przebywających w Krośnie w ramach wymiany Erasmus+ studenci KPU doskonalą kompetencje 

językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Ponadto studenci KPU w Krośnie mogą 

bezpłatnie przystąpić do egzaminu Cambridge English realizowanego przez działająca przy Uczelni 

Akademię Językową.  

 

Studenci kierunku Wychowanie Fizyczne mieli możliwość uczestniczenia, poza programem 

studiów, w projekcie: „Zaplanuj swoją przyszłość z Akademickim Biurem Karier w PWSZ w 

Krośnie”,  

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. wymagań stawianych kandydatom, warunków rekrutacji na studia oraz kryteriów kwalifikacji kandydatów na 

każdy z poziomów studiów: 
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Rekrutacja na kierunek Wychowanie fizyczne odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z 

procedurami przyjęć na dany rok akademicki uchwalonymi przez Senat, w których w spójny, 

przejrzysty i bezstronny sposób podane są kryteria kwalifikacji. Senat zatwierdza również na dany rok 

akademicki planowaną liczbę miejsc na dany kierunek. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie 

konkursu świadectw (nowa i stara matura), a dla kandydatów z klasą mistrzowską oraz I lub II klasą 

sportową z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. W przypadku egzaminu maturalnego („nowa 

matura”) brane są pod uwagę oceny z części pisemnej z języka polskiego i oceny z przedmiotu 

wychowanie fizyczne. Natomiast w przypadku egzaminu dojrzałości (stara matura) brane są wyniki 

ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Na 

kierunek Wychowanie fizyczne rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne. Przy 

czym rekrutacja na studia niestacjonarne w ostatnich latach była nieskuteczna. W przypadku 

nieprzyjęcia na pierwszy kierunek studiów wybrany przez kandydata w rekrutacji podstawowej, 

dokumenty kandydata są uwzględniane na kierunku alternatywnym. Decyzję o przyjęciu podejmuje 

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna.  

Osoby, które ukończyły szkoły średnie za granicą są przyjmowane na studia na ogólnych zasadach 

obowiązujących w Uczelni, a w przypadku braku możliwości poddania konkursowi ocen ze 

świadectwa dojrzałości zagranicznej szkoły średniej – decyzję podejmuje Uczelniana Komisja 

Rekrutacyjna. 

 

2. zasad, warunków i trybu uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej: 

 

Uznawanie efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w innej 

uczelni, w tym w uczelni zagranicznej odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów (§26). Warunkiem 

niezbędnym przeniesienia i uznania zajęć zaliczonych przez studenta jest stwierdzenie zbieżności 

uzyskanych przez studenta efektów uczenia się z efektami uczenia się określonego kierunku studiów, 

a o przeniesieniu i uznaniu zajęć decyduje Dyrektor Instytutu. Szczegóły dotyczące zasad i trybu 

przenoszenia osiągnięć studenta na kierunkach prowadzonych w Uczelni z przedmiotów zaliczonych 

na innym kierunku studiów, innym programie studiów lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, 

opisano w Procedurze WSZJK-U/11. Po stwierdzeniu zbieżności uzyskanych efektów na podstawie 

przedstawionej karty przedmiotu i wypisu ocen z systemu USOS,  student otrzymuje taką liczbę 

punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji 

odpowiednich zajęć i praktyk na obecnym kierunku studiów w KPU w Krośnie. W przypadku 

stwierdzenia różnic programowych możliwych do uzupełnienia, kierownik zakładu/koordynator 

przedmiotu wskazuje zalecenia dotyczące ich realizacji. Student realizujący część studiów w uczelni 

zagranicznej w ramach programu Erasmus+, konsultuje w porozumieniu z uczelnią zagraniczną 

program, który będzie tam realizował. Następnie program ten jest zatwierdzany przez kierownika 

zakładu odpowiedniego dla kierunku studiów studenta. Student po zrealizowaniu programu i powrocie 

z wymiany międzynarodowej przedstawia tzw. learning agreement i na tej podstawie dyrektor 

instytutu uznaje efekty uczenia się z modułów, które realizowałby planowo w danym semestrze (roku) 

studiów w Uczelni. 

 

3. zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 

systemem studiów: 
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Zgodnie z art.71 ust. 2, pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 29 ust.6 

efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela. 

4. zasad, warunków i trybu dyplomowania na każdym z poziomów studiów: 

 

Zasady, warunki i tryb dyplomowania reguluje Regulamin studiów oraz Procedura Dyplomowania. 

Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego zatrudnionego w 

Uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Oceny pracy dyplomowej dokonują kierujący 

pracą i recenzent. Recenzja pracy dokonana przez promotora i recenzenta powinna zawierać krótkie 

uzasadnienie wystawionej oceny, a w przypadku oceny negatywnej lub wyróżniającej – szczegółową 

analizę. Recenzentów prac oraz komisję egzaminacyjną wyznacza dyrektor instytutu na wniosek 

kierownika zakładu.  Ocena pracy dyplomowej wystawiona przez kierującego pracą i recenzenta 

wynika z łącznej liczby punktów uzyskanych przez studenta zgodnie z formularzem oceny. Student 

ma prawo zapoznać się z oceną pracy przygotowaną i złożoną w sekretariacie odpowiedniego 

instytutu przez promotora i recenzenta. Praca dyplomowa powinna spełniać następujące kryteria: 

temat musi być zgodny z kierunkiem studiów, uwzględniać aspekt praktyczny rozumiany w 

szczególności jako samodzielna analiza problemu z propozycją jego rozwiązania przy użyciu 

właściwych dla kierunku narzędzi i metod. Promotorzy prac dyplomowych na bieżąco informują 

kierownika zakładu o ewentualnych trudnościach, pojawiających się na poszczególnych etapach 

procesu dyplomowania. Na ocenianym kierunku zaistniałe trudności dotyczyły tylko zdarzeń, w 

wyniku których prace nie zostały złożone w terminie przewidzianym Regulaminem studiów. Praca 

dyplomowa przed oceną podlega weryfikacji za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na kierunku Wychowanie fizyczne jest: 

wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów oraz uzyskanie wymaganej 

liczby pkt. ECTS, uzyskanie z pracy dyplomowej oceny co najmniej dostatecznej, złożenie wszystkich 

wymaganych dokumentów i wypełnienie innych zobowiązań wobec Uczelni. Egzamin dyplomowy 

składa się z dwóch części. Pierwsza część egzaminu dyplomowego obejmuje prezentację pracy 

dyplomowej, z której student otrzymuje jedną ocenę cząstkową. W drugiej części egzaminu 

dyplomowego student udziela odpowiedzi na losowo wybrane trzy pytania, sprawdzające osiągnięcie 

przez niego kierunkowych efektów uczenia się, otrzymując trzy oceny cząstkowe.  

Zestawy pytań są przygotowane przez kierownika zakładu w porozumieniu z pracownikami, zaś 

studenci zostają z nimi zapoznani najpóźniej do końca semestru poprzedzającego zakończenie 

studiów. Studenci mają możliwość wyboru promotora (spośród prowadzących aktualnie Seminaria 

dyplomowe)  i tematu pracy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, przy czym musi on dotyczyć 

zagadnień związanych z kulturą fizyczną i być zaakceptowany przez promotora. Temat pracy 

dyplomowej musi być zatwierdzony przez kierownika zakładu.  

 

5. sposobów oraz narzędzi monitorowania i oceny postępów studentów (np. liczby kandydatów, przyjętych na 

studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia w terminie) oraz działań podejmowanych na 

podstawie tych informacji, jak również sposobów wykorzystania analizy wyników nauczania w doskonaleniu 

procesu nauczania i uczenia się studentów: 

 

Na podstawie sprawozdań przygotowywanych dla Ministerstwa Edukacji i Nauki z przebiegu 

rekrutacji dokonuje się monitoringu liczby kandydatów oraz osób przyjętych na studia. Informacje 

dotyczące progresji studentów, w tym również odsiewu, gromadzone są w postaci raportów 

przygotowywanych przez sekretariat. Bieżąca analiza liczby studentów oraz wyników przez nich 

uzyskiwanych jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu wspomagającego dokumentację 

USOS. 
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Z analizy zmian liczby studentów na kierunku wynika, że po 1 roku studiów zostało skreślonych z 

listy studentów odpowiednio: 

2018/2019 - 34 przyjętych – skreślono 6 – 17,65% 

2019/2020  - 26 przyjęto – skreślono  3 – 11,54% 

2020/2021 - 22 przyjęto – skreślono 2 – 9,09% 

Studenci, którzy ukończyli w terminie studia stanowili w stosunku do ogólnej liczby studiujących 

na ostatnim semestrze: 

2018 / 1019 - 23,81% 

2019 / 2020 - 42,86 % 

2020 / 2021 - 68,18% 

Z analiz dotyczących przyczyn odsiewu i odpadu studentów po pierwszym roku studiów wynika, 

że w większości przypadków występuje to w wyniku rezygnacji ze studiów bądź nieuzyskania 

zaliczeń wymaganych programem studiów. Przyczynami odsiewu studentów po pierwszym roku są 

przede wszystkim trudności w adaptacji młodych ludzi do nowych warunków środowiskowych i 

kształcenia oraz podejmowanie przez nich pracy zawodowej. Powodem nieukończenia studiów w 

regulaminowym terminie, w większości przypadków, wg analizy ankiet studenckich, było niezłożenie 

w terminie pracy dyplomowej, które było konsekwencją podjęcia aktywności zawodowej i założenia 

rodziny. 

Na kierunku Wychowanie Fizyczne każdego roku znaczną część studentów stanowią osoby, które 

łączą naukę z profesjonalnym uprawianiem sportu, głównie: I ligowej siatkówki kobiet, II ligowi 

siatkarze, I ligowi koszykarze i Ekstraklasowi hokeiści na lodzie oraz piłkarze nożni. Zawodnicy 

zmieniając barwy klubowe, zmieniają również Uczelnię, co powoduje zwiększony odsiew na 

kierunku.  

 

6. ogólnych zasad sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się: 

 

Dla wszystkich założonych w programie studiów efektów uczenia się, zostały dobrane adekwatne i 

odpowiednio zróżnicowane metody ich weryfikacji. Szczegółowo sposoby sprawdzania i oceniania 

stopnia osiągania efektów uczenia się przez studentów zostały zawarte w kartach poszczególnych 

przedmiotów. Za sprawdzenie i ocenę stopnia osiągania przez studentów efektów uczenia się 

odpowiada nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca zajęcia ze studentami. Na początku 

zajęć prowadzący jest zobowiązany zapoznać studentów z kartą przedmiotu oraz z metodami 

sprawdzania i oceniania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. 

Ogólne zasady w tym zakresie określone są w Regulaminie Studiów, rozdz. 4-6, gdzie: 

w § 24 – opisana jest skala ocen i zasady wyliczania oceny semestralnej, 

w § 27 – opisane są reguły dotyczące zaliczania zajęć, 

w § 31, 32, 33 – określone są zasady dotyczące egzaminów, 

w § 34 – opisano zasady dotyczące zaliczania semestrów, 

w § 35 – określono zasady wpisu na kolejny semestr, 

w § 19 – zawarto przepisy dotyczące wyrównywania różnic programowych. 

 

 

7. doboru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu kształcenia (dyplomowania), 

w tym metod sprawdzania efektów uczenia się osiąganych na praktykach zawodowych, ze wskazaniem 

przykładowych powiązań metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do 

umiejętności praktycznych, stosowania właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego: 
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System sprawdzania i oceniania efektów uczenia się na kierunku Wychowanie fizyczne określa 

Procedura WSZJK-U/5. Weryfikacja odbywa się na kilku poziomach, w tym: koordynatora 

przedmiotu (ustala warunki i sposoby zaliczenia), nauczyciela (metody kontroli wskazane w kartach 

przedmiotu, konsultacje), studenta (ankietyzacja, samoocena), kierownika (hospitacje, konsultacje, 

weryfikacja wyników ankiet).  

Weryfikacja i ocena stopnia osiągania efektów uczenia się określana jest szczegółowo w kartach 

przedmiotów. Obejmuje wszystkie kategorie efektów: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. 

Jej podstawowym elementem jest sprawdzenie, czy wszystkie z zakładanych efektów uczenia się są 

przewidziane do realizacji poprzez system przedmiotów programowych. Weryfikacja przedmiotowych 

efektów uczenia się, ściśle korespondujących z efektami kierunkowymi, prowadzona jest na 

wszystkich etapach procesu kształcenia poprzez: bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie zajęć (prace 

etapowe: kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, konspekty, referaty, prezentacje, projekty, 

zadania problemowe, aktywność na zajęciach itp.); egzaminy przedmiotowe (forma egzaminu: ustna, 

pisemna, określona w karcie przedmiotu, praktyki zawodowe, ocenę prac dyplomowych, egzamin 

dyplomowy. Podstawę do zaliczenia przedmiotu (uzyskania pkt. ECTS) stanowi uzyskanie przez 

studenta oceny w skali od 3-5, która potwierdza, że każdy z założonych efektów kształcenia został 

osiągnięty. Ten wymóg zapewnia, że absolwent kończący studia osiągnął wszystkie efekty uczenia 

się. 

Weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych w wyniku odbycia praktyki dokonuje opiekun praktyk 

i zakładowy opiekun praktyk. Monitorowanie efektów kształcenia w zakresie praktyk jest 

dokonywane na podstawie analizy Dziennika praktyk, opracowanych konspektów, a także na 

podstawie rozmowy opiekuna praktyk ze studentem podczas zaliczenia. Po ukończeniu praktyki 

opiekun ze strony zakładu opiniuje jej realizację przez studenta w karcie weryfikacji efektów uczenia 

się. Dodatkowym elementem oceny efektów kształcenia jest pisemna samoocena studenta. 

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i 

zaliczeń oraz uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS. W przypadku otrzymania oceny negatywnej 

studentowi przysługuje prawo zdawania egzaminu/zaliczenia poprawkowego. W przypadku 

niepowodzenia, student ma możliwość ubiegania się o wpis warunkowy na kolejny semestr. Dyrektor 

instytutu na uzasadniony wniosek studenta może wyrazić zgodę na komisyjne sprawdzenie stopnia 

osiągnięcia efektów uczenia się. 

Dokumentację procesu dyplomowania stanowią: praca dyplomowa, raport z Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego, recenzje promotora i recenzenta sporządzone na ujednoliconym formularzu. 

Przebieg egzaminu dyplomowego dokumentowany jest protokołem podpisywanym przez członków 

komisji egzaminacyjnej. Ponadto studenci III roku dokonują samooceny osiągniętych efektów uczenia 

się wypełniając ankietę.  

Sposoby weryfikacji i oceny wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych w 

zakresie znajomości języka obcego obejmują: bieżącą ocenę przygotowania do zajęć, ocenę 

aktywności studentów na zajęciach, ocenę testów śródsemestralnych, egzamin końcowy. 

Po dokonaniu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, wyniki i opinie końcowe, przedstawiane 

są w formie zbiorczego sprawozdania rocznego z realizacji osiągniętych efektów uczenia się przez 

studentów.  

Dokumentowanie osiągniętych efektów uczenia się następuje w: systemie USOS - prowadzący 

przedmiot ma obowiązek wpisania oceny do elektronicznego protokołu, dzienniku praktyk, raporcie z 

systemu antyplagiatowego do weryfikacji samodzielności prac, protokołach z egzaminów/zaliczeń 

komisyjnych, dyplomie i suplemencie do dyplomu.  

W przypadku stwierdzenia negatywnych zjawisk, dotyczących poziomu osiągania efektów uczenia 

się (np. nieosiągnięcie efektów lub spadek poziomu ich osiągania w porównaniu do lat ubiegłych), 

kierownik zakładu zobowiązuje nauczyciela akademickiego do wprowadzenia działań naprawczych 
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wg procedury WSZJK-U/7. Do tej pory na ocenianym kierunku nie stwierdzono negatywnych zjawisk 

w zakresie osiągania efektów uczenia się. 
 

8. doboru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, ze wskazaniem przykładowych powiązań 

tych metod z efektami uczenia się, w przypadku kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu 

zawodowego inżyniera/magistra inżyniera: 

 

Nie dotyczy 

 

9. spełnienia reguł i wymagań w zakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się, zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy: 

 

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się dokonywana jest z wykorzystaniem zróżnicowanych 

form sprawdzania, adekwatnych do kategorii wiedzy, umiejętności albo kompetencji społecznych, 

których dotyczą te efekty. Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii wiedzy weryfikowane są za 

pomocą egzaminów lub kolokwiów pisemnych w formie zadań otwartych lub zamkniętych 

lub egzaminów ustnych oraz dyskusji, debaty, studium przypadku,  a także w oparciu o 

analizę opracowanych konspektów i obserwację ich praktycznej realizacji. Weryfikacja 

osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności dokonywane jest poprzez 

bezpośrednią obserwację studenta podczas prowadzenia przez niego zajęć lub części zajęć, 

podczas hospitacji praktyki, poprzez ocenę poprawności przygotowanego konspektu, 

umiejętności posługiwania się sprzętem i urządzeniami, w tym do diagnozowania poziomu 

sprawności fizycznej, zdolności motorycznych i umiejętności. Ocenie podlega przygotowanie 

metodyczne, sposób komunikowania się, umiejętność dostrzegania i poprawiania błędów, 

umiejętność zdefiniowania celu zajęć lub poszczególnych ćwiczeń. Student, który prowadzi 

zajęcia oceniany jest z uwzględnieniem podejmowanych działań organizacyjnych, stosowania 

zasad dydaktycznych, zachowania bezpieczeństwa, prawidłowego wykorzystania przyborów i 

przyrządów. 

Ponadto warto dla każdego z ocenianych poziomów studiów zwięźle: 

1. opisać rodzaje, tematykę i metodykę prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów: 

 

Tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych oraz projektów jest zdeterminowana 

przez zakres treści realizowanych w ramach danego przedmiotu. Szczegóły oraz zakres realizowanych 

tematów opisane są w kartach poszczególnych przedmiotów. W kartach wymienione są również 

zasady zaliczenia poszczególnych modułów takie jak: egzaminy pisemne, sprawdzian umiejętności 

praktycznych, kolokwia, konspekty zajęć,  projekty, sprawozdania 

 

2. scharakteryzować rodzaje, tematykę i metodykę prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

nabywania i weryfikacji osiągnięcia przez studentów umiejętności praktycznych oraz kompetencji 

inżynierskich (w przypadku, gdy oceniany kierunek prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub 

magistra inżyniera): 

 

Prace dyplomowe realizowane na kierunku Wychowanie fizyczne mają charakter problemowy, 

badawczy, dzięki czemu studenci nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy 
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przez przyszłego nauczyciela wychowania fizycznego lub instruktora. Tematyka prac dotyczy 

najczęściej: diagnozowania poziomu zdolności motorycznych, porównania wybranych wskaźników 

budowy i składu ciała, porównania sprawności fizycznej dzieci z różnych środowisk,  zmian składu 

ciała wraz z wiekiem, oceny sprawności fizycznej zawodników uprawiających różne dyscypliny, 

wpływu ukierunkowanego treningu na potencjał motoryczny zawodników, sprawności fizycznej osób 

starszych, dymorfizmu płciowego, itp. Studenci zazwyczaj jako narzędzie do badań wykorzystują 

testy sprawności powszechnie stosowane w szkolnym wychowaniu fizycznym i w sporcie, testy do 

oceny umiejętności specjalnych (techniki), kwestionariusze ankietowe. Podczas badań dokonują 

diagnozowania poziomu zdolności motorycznych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury 

(Optojump, fotocele, dynamometr, pulsometry, oprogramowanie do 20- metrowego testu 

wahadłowego - Beep testu, przyrządy i oprogramowanie do oceny koordynacyjnych zdolności 

motorycznych - aparat Piórkowskiego i inne). Pomiary dokonywane przez studentów dotyczą również 

wybranych wskaźników budowy i komponentów masy ciała, wskaźników fizjologicznych. W trakcie 

tych badań korzystają z przyrządów antropometrycznych, z obsługą których zapoznali się w trakcie 

realizacji programu studiów. Materiał badawczy w zależności od poruszanej tematyki stanowią 

uczniowie w różnym wieku, sportowcy, studenci, osoby starsze. Dyplomanci dokonują analizy i 

interpretacji wyników badań i na ich podstawie formułują wnioski, które mają wartość aplikacyjną i są 

wykorzystane przez interesariuszy zewnętrznych (trenerów zespołów ligowych Karpat Krosno, 

nauczycieli wychowania fizycznego).  

W trakcie procesu dyplomowania student osiąga m.in. następujące efekty:  

- zna metody kontroli sprawności fizycznej człowieka; wie jakie testy wykorzystać w celu diagnozy 

poziomu określonych zdolności bądź umiejętności; zna rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy 

dydaktycznej, 

- potrafi przygotować bibliografię do pracy dyplomowej; potrafi korzystać z baz danych i źródeł 

wiedzy fachowej oraz posługiwać się podstawowymi programami informatycznymi, 

- umie prowadzić badania w obrębie nauk o kulturze fizycznej; potrafi określić poziom zdolności i 

umiejętności na podstawie testów, 

- posiada podstawowe umiejętności z zakresu analizowania danych, ich interpretacji i wyciągania 

wniosków, 

- jest gotów do promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych 

oraz poszanowania praw własności intelektualnej. 

 

3. opisać sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów (np. testy, prace 

egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, raporty, zadania wykonane przez studentów, projekty zrealizowane 

przez studentów, wypełnione dzienniki praktyk, prace artystyczne, prace dyplomowe, protokoły egzaminów 

dyplomowych): 

 

Efekty uczenia się osiągane przez studentów dokumentowane są w formie: prac egzaminacyjnych, 

prac etapowych, prezentacji multimedialnych prowadzonych i przygotowywanych indywidualnie lub 

grupowo, prezentacji wyników badań, pracy dyplomowej, protokołów z egzaminów dyplomowych, 

wypełnionego dziennika praktyk, konspekty zajęć, wyniki testów sprawności i umiejętności. Wyniki 

sprawdzianów wraz z frekwencją na zajęciach są dokumentowane przez nauczyciela prowadzącego 

przedmiot.  Dokumentacja potwierdzająca uzyskanie założonych efektów uczenia się, jest gromadzona 

i przechowywana, a po upływie wymaganego okresu niszczona. Dzienniki praktyk przechowywane są 

przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni przez okres cyklu kształcenia, a następnie archiwizowane. 

Prace dyplomowe, recenzje prac, cała dokumentacja dotycząca praktyk, protokoły z egzaminów 

dyplomowych przechowywane są w archiwum uczelnianym. 
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4. przedstawić wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku 

pracy efektów uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki kompetencyjne, jak 

również informacje dotyczące kontynuowania kształcenia przez absolwentów ocenianego kierunku: 

W Uczelni działa Biuro Karier i Praktyk KPU w Krośnie, które zajmuje się organizacją warsztatów 

i wykładów oraz spotkań z pracodawcami np. w formie Targów Pracy. Biuro organizuje również 

indywidualne oraz grupowe spotkania z doradcami zawodowymi, pomagające młodzieży w 

przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, opracowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz 

określeniu predyspozycji zawodowych. Biuro prowadzi serwis internetowy i stronę na FB, w których 

pracodawca może zamieścić ofertę pracy, stażu, praktyki czy pracy dorywczej. Biuro Karier i Praktyk 

KPU w Krośnie pomaga również studentom w znalezieniu odpowiedniego pracodawcy w celu 

odbycia praktyk. 

Uczelnia podejmuje działania, które mają ułatwić absolwentom odnalezienie się na rynku pracy. 

Przykładem jest organizacja spotkań zainteresowanych pracodawców ze studentami w ramach Forum 

Gospodarczego w Krośnie. Ponadto w Uczelni od kilku lat organizuje się Targi Pracy. Ostatnie dwie 

edycje Targów Pracy odbyły się w formie wirtualnej. Biuro Karier KPU w Krośnie w ramach 

współpracy z otoczeniem gospodarczym, regularnie kilka razy w semestrze, organizuje spotkania z 

pracodawcami. Od 1 października 2014 r. Uczelnia monitoruje losy zawodowe swoich absolwentów 

po roku i po trzech latach od dnia ukończenia studiów. Systemem ankietyzacji metodą CAWI zajmuje 

się Biuro Karier. Badanie losów zawodowych absolwentów ma na celu uzyskanie informacji o 

sytuacji absolwentów na rynku pracy, w kontekście zdobytego wykształcenia. Stały monitoring może 

być pomocny w dostosowaniu oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo wyniki badań 

Ministerstwa dostępne są na stronie www.ela.nauka.gov.pl. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

61,9% absolwentów z 2018 roku  

i 66,7% absolwentów z 2019 roku z kierunku Wychowanie fizyczne podjęło studia II stopnia. Poziom 

zwrotu ankiet z monitoringu prowadzonego na Uczelni na kierunku Wychowanie fizyczne wynosi 

odpowiednio: 19,04% i 22.22%. 

Pracownicy ocenianego kierunku prowadzą szereg działań, których celem jest stałe utrzymywanie 

kontaktów oraz współpraca z absolwentami Uczelni. W ramach tych działań we wrześniu 2014 roku 

reaktywowana została Grupa Absolwentów (https://kpu.krosno.pl/absolwenci/, Facebook: Studenci 

Absolwenci PWSZ / KPU w Krośnie). Absolwenci zapraszani do udziału w wybranych zajęciach 

dydaktycznych, do udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię w ramach 

działań naukowo-kulturalnych oraz sportowych tj. konferencje, sympozja, targi pracy, spotkania z 

pracodawcami, Akademicka Liga KPU w Krośnie, Bieg Sokoła. 

 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

1. liczby, struktury kwalifikacji oraz dorobku naukowego/artystycznego nauczycieli akademickich oraz innych 

osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, jak również ich kompetencji 

dydaktycznych (z uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość oraz w językach obcych). W tym kontekście warto wymienić najważniejsze 

osiągnięcia dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat w zakresie ocenianego kierunku studiów (własne zasoby 

dydaktyczne, podręczniki autorstwa kadry, miejsca w prestiżowych rankingach dydaktycznych, 

popularyzacja):  

 

http://www.ela.nauka.gov.pl/
https://kpu.krosno.pl/absolwenci/


Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 37 

 

Ważnym elementem oceny kompetencji kadry jest pełnienie przez wykładowców funkcji 

uczelnianych. W tym kontekście należy odnieść się do faktu że dwóch wykładowców zatrudnionych w 

Zakładzie Wychowania Fizycznego pełni najwyższe zaszczyty w hierarchii Uczelni: dr hab. Zbigniew 

Barabasz prof. jest Rektorem KPU w Krośnie, dr Krzysztof Frączek Prorektorem ds. studiów, a dr 

hab. Emilian Zadarko prof. KPU jest zastępcą Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzą oni również na co dzień zajęcia dydaktyczne ze studentami 

kierunku Wychowania fizycznego.  

Przedmioty na kierunku Wychowanie fizyczne prowadzone są przez 34 pracowników, z czego 9 

pracowników Zakładu Wychowania fizycznego zatrudnionych jest w Uczelni na podstawowym 

miejscu pracy (jeden doktor habilitowany, trzech doktorów, pięciu magistrów). W formie umowy o 

pracę na drugim miejscu, zatrudnione są 4 osoby (dwóch doktorów habilitowanych, jeden doktor i 

jeden magister).  Na umowy cywilno-prawne zatrudnionych jest 9 osób (jeden doktor, ośmiu 

magistrów).  Wszyscy z wymienionych posiadają duży dorobek naukowy związany z dziedziną nauk o 

kulturze fizycznej lub wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte poza Uczelnią. Pracownicy 

posiadają także specjalistyczne kwalifikacje instruktorskie i trenerskie (jedenaście osób) oraz 

doświadczenie w pracy trenerskiej z dziećmi, młodzieżą i sportowcami dorosłymi. Zdecydowana 

większość z nich posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela wychowania 

fizycznego, trenera lub pracuje w ośrodkach opieki zdrowotnej (rehabilitant w szpitalu, sanatorium). 

Na kierunku Wychowanie fizyczne prowadzi również zajęcia dwunastu pracowników zatrudnionych 

w formie umowy o pracę w innych zakładach oraz studiach ogólnouczelnianych Uczelni. Przedmioty 

z zakresu przygotowania psychologiczno- pedagogicznego prowadzone są przez nauczycieli ze 

znacznym dorobkiem naukowym z dziedziny nauk społecznych. 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia ze studentami posiadają odpowiednie kompetencje 

merytoryczne, kompetencje dydaktyczne oraz komunikacyjne czego dowodzą wysokie średnie ocen 

uzyskiwane w realizowanej corocznie Ankiecie oceny zajęć dydaktycznych wypełnianej anonimowo 

przez studentów. Dorobek naukowy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku 

wskazuje, że ich kompetencje zapewniają realizację efektów uczenia się określonych dla tego 

kierunku studiów. Zajęcia dydaktyczno-metodyczne z zakresu sportów indywidualnych i zespołowych 

prowadzone są przez nauczycieli z tytułami magistrów wychowania fizycznego oraz dodatkowo- 

kwalifikacjami trenerskimi i instruktorskimi nauczanej dyscypliny.  Są wśród nich specjaliści  

zatrudniani wyłącznie do prowadzenia pojedynczych przedmiotów. 

Kadra dydaktyczna ocenianego kierunku bierze aktywny udział w działaniach popularyzacji nauki  

m.in. w szkołach, festiwalach nauki, w audycjach radiowych. Nauczyciele akademiccy prowadzą 

warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (projekty: „Stawiam na naukę. 

Akademia młodego odkrywcy”, „Śladami Kopernika”, „Krośnieńska Akademia Młodych”) oraz 

uczestniczą w organizowanych przez szkoły partnerskie przedsięwzięciach. Kadra ocenianego 

kierunku angażuje się w popularyzowanie nauki (wykłady, warsztaty, doradztwo) podczas imprez na 

rzecz lokalnego środowiska np. Karpackie Klimaty, Festiwal Nauki w Jaśle, Bieg Niepodległości, 

Bieg Konstytucji, Dzień Sportu Test Cupera w Jedliczu i inne.   

Nauczyciele akademiccy przygotowani są do zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, gdyż uczestniczyli w organizowanych przez Uczelnię szkoleniach i kursach z tego 

zakresu. 

Poziom naukowy kadry prowadzącej zajęcia na kierunku potwierdzają ich: publikacje naukowe, 

monografie i artykuły, udział w grantach naukowych oraz certyfikaty krajowe/międzynarodowe za 

uczestnictwo w konferencjach.  

W Zakładzie Wychowania fizycznego podejmowane są wciąż działania w kierunku rozwoju 

własnej kadry naukowej. W bieżącym, 2021 roku, Monika Musijowska uzyskała z wyróżnieniem 

stopień doktora w AWF we Wrocławiu, a dwie pozostałe osoby są w trakcie postępowania 
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doktoranckiego po obowiązkowych egzaminach (Edyta Nizioł-Babiarz USz, Grzegorz Sobolewski 

AWF Poznań). Wszystkie ww. osoby zatrudnione są na podstawowym miejscu pracy w Zakładzie 

Wychowania fizycznego.  

Do znaczących osiągnięć naukowych i dydaktycznych pracowników należy zaliczyć: 

1. Opracowanie przez dra hab. Emiliana Zadarko i dra hab. Zbigniewa Barabasza aplikacji 

www.studentfit.eu służącej promocji zdrowia i aktywności fizycznej wśród młodzieży oraz wdrożenie 

jej w wybranych uczelniach polskich oraz Ukrainy, Słowacji i Rumunii. 

2. Wydanie skryptów: 

E. Zadarko, Z. Barabasz: 1. ABC narciarstwa alpejskiego; 2. ABC narciarstwa biegowego; 3. ABC 

łyżwiarstwa; 4. ABC hokeja. 2009. 

Zadarko E., Barabasz Z., Shyyan O., Nizioł-Babiarz E., Slyvka Y., Zadarko-Domaradzka M., Turchyk 

І., Barabasz M., Frączek K. Wybrane aspekty szkolnej edukacji zdrowotnej na przykładzie stylu życia 

młodzieży polsko ukraińskiej. Skrypt dla wykładowców, nauczycieli i studentów, Wyd. Lwowski 

Regionalny Instytut Doskonalenia Nauczycieli we Lwowie, Lwów 2014. 

K. Frączek: 1. Piłka siatkowa. Technika. Metodyka nauczania. Przykłady ćwiczeń; 2. Przygotowanie 

motoryczne siatkarza; 3. Taktyka gry w piłkę siatkową. 

B. Czarnota, S. Drozd, i.in.: Ćwiczenia w nauczaniu i doskonaleniu stylów pływackich. Rzeszów 2019 

G. Szajna, L. Szajna: Podręcznik ćwiczeń z partnerem, PWSZ Krosno 2018 

K. Warchoł, G. Szajna i współautorzy: Wychowanie Fizyczne w domu, Przykłady   ćwiczeń domowych 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, UR  2021r. 

Ł. Wojtyczek: Anatomia układu ruchu człowieka z elementami anatomii   czynnościowej. (skrypt dla 

studentów)   PWSZ Krosno, 2015. Wydanie drugie, poprawione. 

Ł. Wojtyczek, T. Szarłowicz: Podstawy  fizjologii i anatomii człowieka z elementami  fizjologii 

wysiłku fizycznego. (skrypt dla studentów)   PWSZ Krosno, 2014. Wydanie II poprawione i 

uzupełnione. 

3. Organizację w 2018 r. VIII Forum Sportu i Wychowania fizycznego - Sporty zimowe dla nauczycieli.  

4. Organizację corocznych wykładów i warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu 

wychowania fizycznego, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  

5. Współpracę ze Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie organizacji współzawodnictwa 

Sportowego.  

6. Kursokonferencję z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, organizowanej z AP 

Beniaminek Krosno. Prelegenci, trenerzy: Jacek Magiera (PZPN), Grzegorz Raus „Współpraca – 

trener, rodzic, zawodnik”  

Szczegółowe dane potwierdzające kompetencje kadry kształcącej na ocenianym kierunku 

wskazane są w kartach pracowników charakteryzujących ich profil aktywności naukowo-badawczej 

oraz dydaktycznej. 

 

2. obsady zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez studentów 

umiejętności praktycznych oraz kompetencji inżynierskich (w przypadku, gdy oceniany kierunek prowadzi do 

uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera):  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 54% godzin zajęć 

na kierunku Wychowanie fizyczne prowadzone jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

KPU Krosno jako podstawowym miejscu pracy. Dobór kadry odbywa się według procedury WSZJK-

U/4. Kierownik zakładu dokonuje weryfikacji i oceny kompetencji nauczycieli akademickich do 

prowadzenia zajęć na podstawie dorobku przedstawionego w kartach kwalifikacji pracowników. 

Wszystkie osoby prowadzące zajęcia z zakresu dydaktyki wychowania fizycznego posiadają 

kwalifikacje nauczycielskie i doświadczenie oświatowe w tym zakresie. Zajęcia kształtujące 

http://www.studentfit.eu/
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umiejętności praktyczne w szczególności Teoria i metodyka gier zespołowych i sportów 

indywidualnych oraz zajęcia w ramach obozów prowadza w zdecydowanej większości praktycy z 

wieloletnim doświadczeniem pozauczelnianym (trenerzy, instruktorzy). 

 

Powołano się na dokumenty: 

Procedura doboru nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych (Procedura WSZJK-U/4). 

 

3. łączenia przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności dydaktycznej 

z działalnością naukową lub zawodową: 

  

W kontekście łączenia przez nauczycieli akademickich działalności dydaktycznej z działalnością 

naukową należy wskazać, że zajęcia wykładowe i seminaria dyplomowe prowadzą nauczyciele 

akademiccy ze stopniem naukowym co najmniej doktora i dorobkiem naukowym bezpośrednio 

związanym z tematyką danych zajęć wykładowych lub prowadzonego seminarium. Również pracę 

dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni, 

ze stopniem naukowym co najmniej doktora i zgodnie z jego zainteresowaniami badawczymi. 

Pomimo praktycznego profilu kształcenia i zatrudnienia nauczycieli na stanowiskach dydaktycznych, 

znaczna część nauczycieli prowadzi działalność naukową przejawiającą się w publikacjach i czynnym 

udziale w konferencjach naukowych. Dorobek naukowy jest jedna ze składowych cyklicznej oceny 

nauczyciela akademickiego.  

Większość nauczycieli akademickich zdobyła doświadczenie pozauczelniane prowadząc treningi, 

zajęcia dla dzieci i młodzieży, pracując w szkołach, klubach i innych instytucjach prowadzących 

działalność sportowo – rekreacyjną, rehabilitacyjną, odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.  

 

4. założeń, celów i skuteczności prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod i kryteriów doboru 

oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości kadry oraz udziału w tej ocenie różnych 

grup interesariuszy, w tym studentów, a także wykorzystania wyników oceny w rozwoju i doskonaleniu kadry:  

 

Polityka kadrowa realizowana na KPU w Krośnie jest podporządkowana misji i wizji Uczelni 

określonych w Strategii. Podstawowym celem polityki kadrowej jest promowanie rozwoju własnej 

kadry dydaktycznej, zatrudnionej w niej na podstawowym miejscu pracy, będącej często 

absolwentami uczelni. Uczelnia ze środków własnych wspiera ich rozwój  naukowy i szkoleniowy 

poprzez finasowanie: publikacji, badań, udziału w konferencjach i szkoleniach, przewodów 

doktorskich.  

Zatrudnienie na stanowiska dydaktyczne odbywa się w drodze konkursu otwartego. Dyrektor 

Instytutu występuje do Rektora z wnioskiem w sprawie zatrudnienia. Jest ono poprzedzone rzetelną 

analizą stanu kadrowego, którą wg procedury WSZJK-U/4 przeprowadza kierownik zakładu w 

porozumieniu z koordynatorem zakładowym ds. ZJK. Przed rozpoczęciem kolejnego roku 

akademickiego kierownik dokonuje weryfikacji kadry dydaktycznej pod względem spełniania 

kryteriów kompetencji, a ostateczne zatwierdzenie obsady zajęć dydaktycznych następuje we 

wrześniu przez dyrektora instytutu.  

Czynnikiem pozytywnie stymulującym proces dydaktyczny jest prowadzona systematycznie 

ewaluacja, obejmująca wszystkich nauczycieli i administrację uczelni. Dokonywana jest m. in. przez 

studentów w anonimowych ankietach, a jej wyniki, po wnikliwej analizie przez władze Uczelni, są 

wykorzystywane do oceny pracowników i mierzenia jakości pracy dydaktycznej.  

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz inne osoby podlegają systematycznej 

hospitacji (Procedura WSZJK-U/1). Hospitacje zajęć każdego pracownika przeprowadza się raz na 

dwa lata, a pozyskane w ten sposób informacje zostają wykorzystane w okresowej ocenie nauczycieli 
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oraz w procesie doskonalenia jakości realizacji zajęć dydaktycznych, za który odpowiedzialna jest 

Uczelniana Komisja ds. ZJK. 

Nauczyciele podlegają okresowej ocenie wg procedury i kryteriów ustalonych przez Senat Uczelni, 

a ostatnia ocena pracowników została przeprowadzona za okres od 1.10.2017 do 30.09.2020r.  

(Uchwała Senatu nr 6/19). 

 

Powołano się na dokumenty: 

− Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych (WSZJK-U/1. 

− Procedura doboru nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych (Procedura WSZJK-U/4). 

− Uchwały nr 6/19 Senatu PWSZ w Krośnie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania warunków okresowej oceny 

nauczycieli akademickich przeprowadzonej za okres od 1.10.2017 do 30.09.2020r. z Załącznikiem 

 

5. systemu wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego lub artystycznego oraz 

podnoszenia kompetencji dydaktycznych:  

 

Od 2017 roku nauczyciel akademicki, dla którego KPU w Krośnie jest podstawowym miejscem 

pracy, może ubiegać się o stypendium z własnego  Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia, 

które przyznawane jest na  realizację projektów naukowych nie finansowanych z innych źródeł. Z tego 

samego źródła są również finansowane projekty młodych pracowników mające na celu awans 

naukowy.  

Ponadto w Uczelni utworzony został Fundusz rozwoju dydaktyki i nauki w Karpackiej Państwowej 

Uczelni w Krośnie, którego celem jest rozwój i wspieranie działalności dydaktycznej i naukowej w 

Uczelni. Funduszem dysponuje Rektor, a środki w nim zgormadzone mogą być przeznaczone na 

zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, zakup usług związanych z rozwojem działalności dydaktycznej, wdrożenie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia, a także prowadzenie działalności 

naukowej, tj. pokrycie kosztów czynnego udziału w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i kursach 

naukowych, pokrycie kosztów publikacji prac naukowych, pokrycie kosztów przewodów doktorskich, 

postępowań kwalifikacyjnych i profesorskich oraz inne formy aktywności wspierające rozwój 

naukowy nauczycieli akademickich.  

Pracownicy mają możliwość współpracy z uczelniami zagranicznymi i realizacji staży naukowo-

dydaktycznych lub wizyt monitorujących w ramach programu Erasmus+. Z możliwości poznawania 

systemów zarządzania uczelniami wyższymi w Europie korzystają również pracownicy administracji 

Uczelni, w tym pracownicy sekretariatu Instytutu Zdrowia i Gospodarki obsługujący studentów 

kierunku Wychowania fizycznego. 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Wychowanie fizyczne uczestniczą w 

szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno bezpłatnych jak i dofinansowanych przez 

Uczelnię. Szkolenia wewnętrzne dotyczą m.in. rozwijania umiejętności komunikowania się ze 

studentami z zaburzeniami psychicznymi, poznawania nowych technik dydaktycznych, 

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

Nauczyciele akademiccy za znaczący dorobek naukowy lub awans zawodowy corocznie otrzymują 

nagrodę Rektora. 

 

6. spełnienia reguł i wymagań w zakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia 

oraz obsady zajęć, zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku 

kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej 

ustawy: 
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Wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Wychowanie fizyczne posiadają 

wykształcenie i doświadczenie praktyczne związane z dyscyplina nauk o kulturze fizycznej. Zajęcia 

teoretyczne, seminaria, prace dyplomowe prowadzone są przez pracowników ze stopniem naukowym 

doktora habilitowanego lub doktora. Zajęcia praktyczne odbywają się pod opieką specjalistów 

związanych z nauczaną dyscypliną. Dominująca formą zajęć są ćwiczenia praktyczne oraz praktyki 

zawodowe, które odbywają się pod nadzorem doświadczonych nauczycieli, trenerów i instruktorów.  

Zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego prowadzone są przez 

pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Zakładzie Pedagogiki lub Studium Nauk 

Podstawowych. Osoby te posiadają duże doświadczenie dydaktyczne i dorobek naukowy w tym 

zakresie.   

Opiekunowie praktyk pedagogicznych posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela 

wychowania fizycznego. 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. stanu, nowoczesności, rozmiarów i kompleksowości bazy dydaktycznej służącej realizacji zajęć na 

ocenianym kierunku oraz jej adekwatności do rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej 

studentów oraz możliwości kształcenia umiejętności praktycznych z wykorzystaniem posiadanej 

bazy: 

 

Uczelnia posiada bogatą infrastrukturę, którą stanowią: baza dydaktyczna i laboratoryjna 

stanowiąca zaplecze do prowadzenia zajęć, Biblioteka wraz z agendami, Rektorat i Domy studenta. 

Główna siedziba Uczelni  - Rektorat, znajduje się w obiekcie zlokalizowanym przy Rynek 1 w 

Krośnie. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w czterech kampusach usytuowanych w Krośnie przy: 

ul. Dmochowskiego 12, ul. Kazimierza Wielkiego 4, 6, 8, ul. Żwirki i Wigury 9a oraz przy ul. 

Wyspiańskiego 20.  

Uczelnia dysponuje Domami studenta przy ul. Słowackiego 6 oraz Żwirki i Wigury 9a. Dom 

studenta przy ul. Słowackiego posiada 21 miejsc noclegowych. Do dyspozycji studentów jest dostępne 

zaplecze sanitarne oraz kuchenne. W Domu studenta przy ul. Żwirki i Wigury znajduje się 40 miejsc 

noclegowych, w segmentach 2-pokojowych dla 2 osób w każdym, z węzłem sanitarnym oraz 

zapleczem kuchennym. 

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne prowadzone są w większości w 

kompleksie budynków zlokalizowanych przy ulicy Wyspiańskiego 20 (Kampus w Turaszówce). W 

tym Kampusie swoją siedzibę ma Zakład Wychowania Fizycznego. W skład Kampusu wchodzą 

budynki A, B i C. W kompleksie znajdują się 3 sale wykładowe (ilość miejsc: 82, 104, 132), 8 

pracowni audytoryjnych, 14 sal laboratoryjnych, pełnowymiarowa hala sportowa, nowoczesna 

siłownia, sala fitnessu i aerobiku, pracownia badań czynnościowych wychowaniu fizycznym i sporcie, 

sala gimnastyki przyrządowej, magazyny sprzętu sportowego, czytelnia instytutowa, pokoje gościnne, 

pomieszczenia administracyjne: sekretariaty, gabinety dyrektorów instytutów, gabinety kierowników 

zakładów, pokoje nauczycielskie, pokój dla profesorów. Do dyspozycji studentów są także: sala 

studenckich kół naukowych, centrum e-sportowe, pomieszczenie socjalne, szatnia, sanitariaty oraz 

stacja ładowarek do telefonów. Przy obiektach uczelni (ul. Dmochowskiego 12 i Wyspiańskiego 20) 

znajdują się duże parkingi dostępne dla pracowników i studentów wraz z oznaczonymi miejscami 

parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. 
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Do dyspozycji studentów kierunku Wychowanie fizyczne pozostaje 8 sal dydaktycznych w tym: 

audytoryjne i pracownie, które mogą pomieścić od 30 do 45 osób oraz aula mogąca pomieścić 132 

studentów. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny, projektory 

multimedialne, ekrany, telewizory i komputery z dostępem do Internetu. Do realizacji zajęć 

praktycznych studenci mogą korzystać z własnej pełnowymiarowej hali sportowej z kompletnym 

wyposażeniem oraz 4 szatniami wyposażonymi w zaplecze sanitarne, sali do gimnastyki 

przyrządowej, sauny z pomieszczeniem wypoczynkowym, salki do tenisa stołowego, gimnastyki 

korekcyjnej, nowoczesnej siłowni, salki fitness i aerobiku, salki do treningu funkcjonalnego. 

Kompleks obejmuje nowoczesne pracownie specjalistyczne: odnowy biologicznej i fizykoterapii, 

masażu, gimnastyki korekcyjnej, anatomii, diagnostyki sportowej, antropomotoryki i biomechaniki.  

Przy hali sportowej umiejscowione są dwa bogato wyposażone magazyny sprzętu sportowego 

(magazyn sprzętu sportowego i magazyn sprzętu zimowego). Zajęcia z technologii informacyjnej 

odbywają się w nowoczesnej pracowni informatycznej zlokalizowanej w Kampusie w Turaszówce. 

Lektorat języka obcego odbywa się w Studium Języków Obcych w przystosowanych do tego celu 

pracowniach językowych. Studium Języków Obcych działa w oparciu o najnowszy sprzęt 

multimedialny dostosowany do nauki języków obcych. 

W Kampusie w Turaszówce znajduje się czytelnia, z zasobów której korzystają studenci kierunku 

Wychowanie fizyczne. Czytelnia jest bardzo dobrze wyposażona zarówno w literaturę jak i 

czasopisma specjalistyczne. W czytelni instytutowej, do dyspozycji studentów znajdują się komputery 

z dostępem do Internetu. 

Sale wykładowe, pracownie oraz laboratoria wykorzystywane w kształceniu na kierunku 

Wychowanie fizyczne tworzą nowoczesne centrum dydaktyczno-praktyczne wyposażone w niezbędny 

sprzęt do prawidłowej realizacji zajęć i pozwalają na zdobycie wszystkich efektów uczenia się i 

umiejętności praktycznych. Są w pełni zgodne z  rzeczywistymi warunkami przyszłej pracy 

zawodowej absolwentów kierunku Wychowania fizycznego.  

 

2. infrastruktury i wyposażenia instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią oraz 

praktyki zawodowe: 

 

Instytucje, w których odbywają się praktyki zawodowe dobierane są zgodnie z programem studiów 

w taki sposób, by zdobyta wiedza teoretyczna była wspomagana praktyką. Zajęcia poza Uczelnią 

realizowane są w ramach współpracy oraz podpisanych umów. Zakład Wychowanie fizycznego 

korzysta nieodpłatnie z obiektów miejskich: z nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego, boiska 

piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, sztucznego lodowiska, kortów tenisowych, a kryty basen 

znajduje się w odległości 500 metrów od Uczelni. Sporty zimowe realizowane są w oparciu o sprzęt 

będący własnością Uczelni tj: sprzęt do narciarstwa biegowego, narciarstwa zjazdowego, system 

bezprzewodowego pomiaru czasu oraz sprzęt niezbędny do organizacji imprez narciarskich. Obóz 

zimowy realizowany jest w Ustrzykach Dolnych, nazywanych zimową stolicą Podkarpacia. Studenci 

realizują zajęcia z narciarstwa alpejskiego korzystając ze stoku Gromadzyń i narciarstwa biegowego 

korzystając z tras biegowych przygotowanych przy Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach 

Dolnych. 

Obóz letni realizowany jest w Bazie Żeglarskiej AZS Wyspa Polańczyk, gdzie studenci mieszkają 

w domkach, a na zajęciach wykorzystywany jest sprzęt niezbędny do realizacji założonych efektów. 

Uczelnia posiada własny jacht Maxus 24, który wykorzystywany jest do realizacji zajęć z żeglarstwa i 

turystyki aktywnej – żeglarstwo. 

Praktyki zawodowe przygotowujące studenta do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania 

fizycznego oraz praktyki specjalistyczne związane z wybraną przez studenta specjalnością odbywają 

się pod nadzorem doświadczonych nauczycieli, trenerów i instruktorów. 
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Uczelnia posiada bazę podmiotów gotowych przyjąć studentów na praktyki pedagogiczne i 

specjalnościowe i zawarła z nimi stosowne umowy i porozumienia. Dobór zakładów pracy, w których 

studenci odbywają praktykę zawodową prowadzony jest pod kątem zapewnienia realizacji efektów 

uczenia się przypisanych do praktyki. Realizacja tych efektów możliwa jest między innymi poprzez 

wykorzystanie bazy sprzętowej i infrastruktury instytucji, w których realizowane są praktyki 

studenckie. Realizacja procesu kształcenia przebiega we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 

reprezentującymi otoczenie społeczne, gospodarcze i kulturalne: współpraca z Urzędem Miasta 

Krosna (w zakresie organizacji badań, konferencji, forum sportu oraz imprez sportowo- 

rekreacyjnych), Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (w zakresie  udostępniania obiektów 

sportowych), współpraca ze szkołami podstawowymi z terenu Krosna i okolic (w zakresie możliwości 

realizacji praktyk pedagogicznych), współpraca z klubami sportowymi, sanatoriami, ośrodkami 

odnowy biologicznej, klubami fitness (w zakresie możliwości realizacji praktyk specjalnościowych), 

współpraca z Klubem Uczelnianym AZS (w zakresie organizacji obozów programowych i praktyki 

organizacji imprez).  

Należy podkreślić ścisłą współpracę ze Szkołą Podstawową nr 12, która znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektów Kampusu KPU w Krośnie, w którym mieści Zakład Wychowania 

Fizycznego. Dzięki podpisanej umowie Szkoła korzysta z obiektów sportowych KPU; hali, siłowni, 

sali do aerobiku i gimnastyki. Natomiast studenci w ramach zajęć hospitują lekcje nauczycieli, które 

są następnie z nimi omawiane. Zainteresowani studenci realizują tam również praktyki. 

Wykorzystując tą współpracę zaplanowano w placówce realizację praktyki psycho – pedagogicznej, z 

udziałem m.in. pedagoga, psychologa i   pracowników administracji tej szkoły.   

   

3. dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu, a także platformy e-

learningowej, w przypadku, gdy na ocenianym kierunku prowadzone jest kształcenie z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz stopnia jej wykorzystania w 

procesie nauczania i uczenia się studentów, w szczególności w ramach kształcenia umiejętności 

praktycznych, 

 

Wszystkie Kampusy Uczelni objęte są zasięgiem sieci internetowej oraz posiadają niezbędną 

infrastrukturę dydaktyczną umożliwiającą komunikację on-line oraz prowadzenie kształcenia na 

odległość. Na stronie internetowej KPU w Krośnie w zakładce „Dla studentów” pod hasłem E-student 

– Portal Wirtualnej Edukacji umieszczone są informacje dotyczące dostępności IT dla studentów 

(https://e-learning.pwsz.krosno.pl). Uczelnia umożliwia studentom dostęp do systemu 

informatycznego USOS usprawniającego administrację i organizację procesu kształcenia - studenci 

mogą sprawdzać na bieżąco wpisywane oceny końcowe. Za pomocą systemu informatycznego, 

studenci systematycznie w ankiecie oceniają jakość i warunki kształcenia. Promotorzy prac 

dyplomowych korzystają z Systemu Antyplagiatowego (JSA), aby mieć pewność, że prace zostały 

przygotowane z poszanowaniem praw autorskich. Aby dostosować się do współczesnych form 

przekazywania informacji, część z nich dotycząca ważnych wydarzeń w Uczelni jest także 

umieszczana na portalach internetowych, takich jak np. Facebook czy Instagram. Uczelnia zapewnia 

studentom dostęp do platformy edukacyjnej e-student, na której zamieszczane są materiały edukacyjne 

(wykłady, prezentacje multimedialne). Na stronie internetowej Uczelni zamieszczone są adresy 

mailowe wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia, dzięki czemu studenci mają z nimi ułatwiony 

kontakt.  

Ze względu na praktyczny charakter większości zajęć oraz regulacje wynikające ze standardów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, kształcenie z wykorzystaniem technik i 

form kształcenia na odległość realizowane jest w niewielkim stopniu i ma głównie charakter  

wspomagający proces kształcenia. 
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4. udogodnień w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością: 

 

Na terenie Uczelni znajdują się parkingi z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. 

Budynki dostosowane są w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikacja zewnętrzna 

odbywa się poprzez pochylnię do głównego wejścia każdego budynku. Wewnątrz znajduje się winda i 

specjalnie urządzone pomieszczenia sanitarne. Szerokość korytarzy i drzwi do wszystkich 

pomieszczeń dostosowana jest do sprawnego poruszania się osób na wózkach. Wyposażenie 

wszystkich pomieszczeń dydaktycznych w zestawy komputerowe z projektorami multimedialnymi i 

nagłośnieniem może wspomagać proces kształcenia osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. W bibliotece 

głównej zaprojektowano rozwiązania komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i udogodnienia ułatwiające korzystanie ze zbiorów osobom z wadami wzroku i 

słuchu. Na Uczelni funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), które realizuje szereg 

zadań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do 

pełnego udziału w procesie kształcenia w KPU w Krośnie. W zakresie działań BON jest również 

zapewnienie pomocy asystenta, finansowanie transportu, organizacja zajęć mających na celu 

podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, zakup literatury specjalistycznej i naukowej w 

postaci audiobooków, konsultacje psychologiczne, a także informowanie o możliwości pozyskania 

pomocy materialnej. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych KPU w Krośnie prowadzi wypożyczalnię 

urządzeń specjalistycznych dla studentów z niepełnosprawnościami, a są to m.in. laptop, zestaw FM, 

mikrofon Oticon, tablet, dyktafon, lupę przenośnią I-LOVIEW, klawiatury specjalistyczne (tj. 

klawiatura dla osób piszących jedną ręką, klawiatura z dużymi klawiszami dla osób słabowidzących, 

klawiatura z dużymi kontrastowymi literami).  

 

5. dostępności infrastruktury, w tym oprogramowania specjalistycznego i materiałów dydaktycznych, 

w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu studiów w ramach pracy 

własnej: 

 

W razie potrzeby istnieje możliwość wykorzystania zasobów komputerowych i programowych 

będących na wyposażeniu pracowni komputerowych poza zajęciami. Studenci mogą korzystać z 

pracowni w porozumieniu z opiekunami pracowni i prowadzącymi zajęcia. Ponadto na Uczelni 

wyznaczone są miejsca ze stanowiskami komputerowymi, z których studenci mogą korzystać, 

realizując zadania związane z samokształceniem. Stosowaną praktyką jest udostępnianie studentom 

elektronicznych form materiałów dydaktycznych drogą e-mailową oraz za pomocą platformy e-

learningowej e-Student, a także materiałów w formie wydruków komputerowych. Biblioteka daje 

możliwość zdalnego rezerwowania książek do wypożyczenia, poprzez program obsługujący 

bibliotekę. Jest również zdalny dostęp do książek i publikacji naukowych znajdujących się na 

platformach iBuk Libra, Biblio. Użytkownicy Biblioteki mają także dostęp do zbiorów cyfrowej 

wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA. W sytuacji trybu nauczania zdalnego studenci 

mają możliwość wypożyczenia z uczelni niezbędnego sprzętu komputerowego umożliwiającego 

uczestnictwo w zajęciach zdalnych. Uczelnia udostępnia studentom możliwość bezpłatnego 

korzystania z najnowszej wersji pakietu biurowego Office 365. W ramach Office 365 studenci 

uzyskują dostęp do najnowszych wersji aplikacji (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype 

dla firm, Publisher oraz Access), mają możliwość instalacji pakietu Office na maksymalnie 5 

urządzeniach (komputerach PC lub Mac, urządzeniach mobilnych z systemem iOS, Android lub 

Windows) oraz uzyskują 1 TB osobistego miejsca na wirtualnym dysku OneDrive. Studenci mogą 

uzyskać oprogramowanie za pomocą studenckiego adresu pocztowego w domenie uczelni. Studenci 
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kierunku Wychowanie fizyczne w ramach przygotowania prac dyplomowych, po uzgodnieniu z 

promotorem mają dostęp do niezbędnych narzędzi diagnostycznych takich jak waga 4-kończynowa ze 

specjalistycznych oprogramowaniem GMON, program do diagnostyki zdolności koordynacyjnych 

PNTR, dynamometr, fotocele, system Optojump itp. Studenci w ramach samokształcenia i 

podnoszenia swoich umiejętności mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w ramach sekcji 

sportowych oraz zajęć wyrównawczych na basenie.  Mogą rozwijać swoje kompetencje językowe w 

ramach Akademii językowej działającej przy Uczelni, mogą korzystać z siłowni, czytelni instytutowej 

na terenie Kampusu. 

 

6. systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym dostępu do aktualnych zasobów informacji 

naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu międzynarodowym oraz zakresie 

dostosowanym do potrzeb wynikających z procesu nauczania i uczenia się na ocenianym kierunku, 

w tym w szczególności dostępu do piśmiennictwa zalecanego w sylabusach: 

 

Biblioteka wspomaga proces kształcenia oferując księgozbiór ściśle dostosowany do potrzeb 

studentów. Profil zbiorów odpowiada kierunkom i specjalnościom kształcenia. Nowoczesna 

Biblioteka Główna zlokalizowana w samym centrum miasta jest łatwo dostępna dla użytkowników. 

Otwarta 46 godzin w tygodniu wypożyczalnia stwarza możliwość łatwego i szybkiego dostępu do 

zbiorów przeznaczonych do wypożyczania na zewnątrz.  Zastosowane rozwiązania pozwalają 

użytkownikom na samoobsługę w dużym zakresie. Wdrożony w magazynach wypożyczalni system 

identyfikacji radiowej RFID umożliwia zastosowanie urządzeń, dzięki którym czytelnik może sam 

dokonywać wypożyczeń i zwrotów dokumentów. Do dyspozycji użytkowników przeznaczono tutaj 6 

stanowisk komputerowych z dostępem do bibliotecznego katalogu i Internetu. Czytelnia jest czynna 6 

dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800 a w soboty od  godz. 900 do 1300. Do 

dyspozycji użytkowników przeznaczono 25 komputerów, wszystkie z dostępem do Internetu, baz 

danych i zbiorów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Uwzględniając różnorodne potrzeby użytkowników w 

czytelni  przewidziano wygodne miejsca do pracy indywidualnej  i  pracy w  grupie, stoliki 

z wygodnymi fotelami stwarzające bardziej komfortowe warunki lektury, a także miejsca dla 

użytkowników, którzy zechcą pozostawić w bibliotece swoje materiały. Wszystkich miejsc w czytelni 

jest 105. Bibliotekę uczelnianą tworzą jeszcze dwie agendy – Czytelnie Instytutowe mieszczące się w 

obiektach uczelni oddalonych od centrum. W chwili obecnej zbiór biblioteczny liczy ponad 85 tys. 

woluminów i 6 tys.  jednostek zbiorów specjalnych. Prenumerata obejmuje 107 tytułów gazet 

i czasopism.  

Dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne funkcjonuje czytelnia instytutowa w budynku, w 

którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki w ramach 

krajowej licencji akademickiej biblioteka uczelniana posiada od 2010 r. (zgłoszenie na lata 2019-2021 

w załączeniu). Korzystanie z zasobów WBN w ramach krajowej licencji akademickiej jest możliwe z 

każdego komputera podłączonego do uczelnianej sieci komputerowej.  

Biblioteka wspomaga proces kształcenia oferując księgozbiór ściśle dostosowany do potrzeb 

studentów. Dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne stanowi dobre zaplecze ze względu na 

gromadzone od wielu lat publikacje. 

Studenci kierunku Wychowanie fizyczne mogą korzystać z prenumerowanych dla kierunku 

czasopism: „ Jachting”, „Medycyna Sportowa”, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”, 

„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, „Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska”.  

Profil zbiorów bibliotecznych odpowiada przedmiotom kształcenia na kierunku. Część 

księgozbioru stanowi literatura podstawowa  z  nauk biologicznych – antropologii, biologii, biochemii, 

a także publikacje z zakresu medycyny- anatomii, fizjologii, higieny, masażu i dietetyki. Przedmioty 
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kształcenia kierunkowego i specjalnościowego znajdują także bogate zaplecze w postaci zbioru 

literatury specjalistycznej z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji. Studiujący mają także do 

dyspozycji literaturę z psychologii, pedagogiki i socjologii. Kolekcja biblioteczna przeznaczona dla 

studiujących na kierunku Wychowanie fizyczne przedstawia się następująco: Nauki biologiczne - 

1400 vol., Medycyna i nauki o zdrowiu - 6350 vol., Sport - 2750 vol., Turystyka i rekreacja - 1300 

vol., Psychologia (ogólna, rozwojowa i społeczna) - 2500 vol., Pedagogika (ogólna, specjalna, 

społeczna) - 3900 vol., Socjologia - 1250 vol. 

Kolekcja biblioteczna uzupełniana systematycznie zaspokaja w pełni potrzeby studiujących na 

kierunku Wychowanie fizyczne. 

7. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i naukowej 

oraz systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w 

tym studentów: 

 

Sposoby, częstotliwość i zakres monitorowania zasobów materialnych określa Zarządzenie Rektora 

19/08. Kadra dydaktyczna zgłasza kierownikowi zakładu zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji zajęć. Kierownik zakładu na bieżąco zgłasza poważniejsze wnioski remontowe 

i modernizacyjne w stosunku do będącej w jego dyspozycji bazy. Pracownicy Uczelni mogą zgłaszać 

propozycje zakupu książek do czytelni bądź biblioteki. Studenci są członkami Rady Bibliotecznej, 

której jednym z zadań jest monitorowanie zasobów bibliotecznych. Interesariusze zewnętrzni mogą 

zgłaszać uwagi dotyczące wyposażenia bazy dydaktycznej. Na Uczelni funkcjonuje uczelniany Budżet 

partycypacyjny samorządu studentów. To wydzielona w danym roku akademickim część budżetu 

Uczelni, o której wykorzystaniu mogą współdecydować studenci KPU w Krośnie. Celem budżetu 

partycypacyjnego samorządu studentów jest zaangażowanie studentów w rozwój Uczelni poprzez 

zgłaszanie projektów, dyskutowanie nad nimi i wskazywanie w głosowaniu tych, które w 

największym stopniu realizować będą ideę dobra wspólnego. W Kampusie w Turaszówce znajduje się 

stacja ładowania smartfonów, dozowniki wody pitnej oraz centrum e-sportowe zakupione i 

wyposażone ze środków budżetu partycypacyjnego.  

Specjalistyczne pracownie są systematycznie wyposażane w nowoczesny sprzęt i pomoce 

dydaktyczne, które pomagają osiągać studentom zakładane efekty uczenia się zwłaszcza na zajęciach 

o charakterze praktycznym. 

 

Powołano się na dokumenty: 

− Zarządzenie Rektora 19/08 z dnia 21 listopada 2008r w sprawie sporządzania planu rzeczowo-finansowego w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Krośnie 

 

8. spełnienia reguł i wymagań w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zawartych w 

standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków 

studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej 

ustawy: 

 

Proces kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury 

pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się związanych z dydaktyką wychowania fizycznego 

opisanych w standardzie. Uczelnia posiada infrastrukturę (hala, sale gimnastyki przyrządowej, sale 

fitness, siłownie) posiada również stosowne porozumienia z władzami samorządowymi dotyczące 

udostępnienia często nieodpłatnie innych obiektów jak stadion lekkoatletyczny, kryte lodowisko, 
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korty, hala widowiskowa, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią,  kryta pływalnie. Dzięki 

dostępności do tak nowoczesnej infrastruktury studenci mogą osiągać efekty  w zakresie dydaktyki 

nauczanych przedmiotów, związanych ze szkolnym wychowaniem fizycznym. Student poznaje 

metodykę nauczania, poszczególnych dyscyplin, wykorzystuje pomoce dydaktyczne, może 

samodzielnie prowadzić zajęcia pod nadzorem nauczyciela, ma dostęp do urządzeń i pracowni 

związanych z diagnozowaniem w szkolnym wychowaniu fizycznym.  

  

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

1. zakresu i form współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym 

z pracodawcami oraz jej wpływu na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, program studiów 

i jego realizację, w tym realizację praktyk zawodowych:  

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest istotnym elementem wpływającym na 

jakość kształcenia na wszystkich kierunkach w Uczelni, w tym także na kierunku Wychowanie 

fizyczna. Współpraca ta jest bardzo aktywna i różnorodna, opiera się na systematycznych, 

wieloletnich i często bezpośrednich kontaktach nauczycieli akademickich z interesariuszami 

zewnętrznymi. Nauczyciele akademiccy tworzący i realizujący program studiów na kierunku 

Wychowanie fizyczne podejmują współpracę o zróżnicowanym charakterze, co w mniejszym lub 

większym stopniu przełożyło się ma doskonalenie i realizacje programu nauczania.  

W Uczelni funkcjonuje Rada Uczelni oraz Konwent, w skład których wchodzą przedstawiciele 

otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnia prowadzi sformalizowaną współpracę z podmiotami 

zewnętrznymi  w oparciu o umowy i porozumienia. Forum wymiany informacji z otoczeniem 

gospodarczym stanowi między innymi Konwent. Konwent to organ opiniodawczo-doradczy 

funkcjonujący w Uczelni nieprzerwanie od 1999 roku. Jego skład stanowią przedstawiciele firm i 

instytucji, najwięksi pracodawcy w regionie, przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy 

szkół ponadpodstawowych. Powołany został na kadencję 2020-2024. Jednym z zadań Konwentu jest 

wsparcie Uczelni w zakresie prac nad dostosowaniem oferty kształcenia do aktualnych potrzeb rynku 

pracy (w tym rekomendacje zmian w programach studiów do aktualnych wymagań rynku pracy)  oraz 

nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Uczelnią a przedsiębiorcami, szkołami, administracją 

samorządową, umożliwianie studentom Uczelni odbywania praktyk oraz staży zawodowych.  

Ponadto w 2020 roku powołano w Uczelni Kolegium Instytutu Zdrowia i Gospodarki, zgodnie  z & 

60, pkt. 9  Statutu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, dla utrzymywania więzi z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu kształcenia. Kolegium jest 

ciałem opiniodawczo-doradczym dyrektora instytutu. Jest powoływane na wniosek dyrektora instytutu 

przez Rektora. W jego skład wchodzą: dyrektor jako przewodniczący; kierownicy zakładów 

funkcjonujących w instytucie; minimum dwóch przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych; 

przedstawiciele pracowników instytutu w Senacie; przedstawiciel studentów instytutu wskazany przez 

samorząd studencki.  

Dla podkreślenia wagi, jaką dla środowiska akademickiego mają relacje z otoczeniem społeczno-

gospodarczym Rektor powołał z grona pracowników Uczelni swojego pełnomocnika ds. współpracy z 

pracodawcami. 

Na kierunku Wychowanie fizyczne funkcjonuje Rada Programowa Kierunku Wychowanie 

fizyczne, zwana wcześniej Komisją Programową. Konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

odbywają się w formie ustnej, jak i pisemnej. Działalność Rady Programowej wpisuje się w procedury 

jakościowe obowiązujące na Uczelni. Jednak należy nadmienić, iż procedura współpracy z 
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otoczeniem społeczno-gospodarczym została wprowadzona dopiero w marcu 2017 roku, 

zarządzeniem Rektora nr 4/2017. Rada Programowa konsultuje i opiniuje programy studiów dla 

każdego cyklu kształcenia.   

W KPU w Krośnie obowiązuje Procedura (WSZJK-U/8 ), która określa zasady współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym w tworzeniu oraz doskonaleniu programu studiów na 

kierunkach prowadzonych w Uczelni. Zgodnie z procedurą programy studiów kierunku Wychowanie 

fizyczne zostały opiniowane przez interesariuszy zewnętrznych.  

 Do 2021 r. Rektor podpisał 10 umów o współpracy na potrzeby Zakładu Wychowania Fizycznego. 

Z wszystkimi instytucjami przyjmującymi studentów na praktyki podpisywane są stosowne 

porozumienia. Niewątpliwie najważniejszym partnerem dla kierunku Wychowanie fizyczne jest 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna. To współpraca z nim, a zwłaszcza w zastępcą prezydenta 

Bronisławem Baranem odpowiedzialnym za oświatę, sprawia że nie ma problemu z miejscami praktyk 

pedagogicznych dla studentów, współpracą z klubami miejskimi, realizacją wspólnych wydarzeń 

sportowo-rekreacyjnych, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz udostępniania nieodpłatnie 

obiektów sportowych dla Uczelni. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przejawia się 

również w organizacji Dni otwartych, Targów pracy, a w ostatnim roku ze względu na sytuację 

pandemiczną Wirtualne Dni Otwarte i Wirtualnych Targów Pracy. W ramach tych ostatnich odbywają 

się wykłady i warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i  specjalistów z 

różnych dziedzin ważnych również dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne. Uczelnia a 

szczególnie Zakład Wychowania Fizycznego od kilku lat wspólnie z klubem Karpaty, oraz partnerami 

biznesowymi prowadzą dwie profesjonalne drużyny piłki siatkowej Karpaty Krosno Glass KPU 

Krosno: I ligową drużynę kobiet oraz II ligową mężczyzn, współpracując również z IV ligową 

drużyną piłkarzy nożnych Karpat Krosno. Bardzo owocna jest również współpraca w młodzieżowymi 

klubami piłkarskimi AP Beniaminek oraz ViVio Krosno które zatrudniają studentów kierunku na 

stanowiskach asystenta trenera. 
Powołano się na dokumenty: 

− Procedura współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (WSZJK-U/8 ) 

 

2. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i wpływu jej 

rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji:  

 

Zgodnie z Procedurą WSZJK-U/8 konsultacje z otoczeniem odbywają się w razie potrzeby, nie 

rzadziej jednak niż raz na dwa lata. Formy konsultacji to wywiady przeprowadzone z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, spotkania seminaryjne, konferencje, a także wywiady przeprowadzane 

przez opiekunów praktyk z podmiotami przyjmującymi studentów. Na podstawie wniosków, sugestii  

i zaleceń zebranych podczas konsultacji kierownik zakładu w porozumieniu z nauczycielami zakładu, 

w którym prowadzony jest kierunek opracowuje projekt zmian w programach studiów i przedstawia 

prorektorowi ds. studiów oraz przewodniczącej uczelnianej komisji ds. zapewniania jakości 

kształcenia do opinii i akceptacji. Po akceptacji prorektora ds. studiów projekt przedstawiany jest na 

Senacie. Senat uchwala proponowane zmiany w programach studiów. Zalecenia po konsultacjach 

mogą być zrealizowane również w formie działań doskonalących wg odrębnej procedury WSZJK-U/7. 

Kierownik zakładu w sprawozdaniu rocznym z realizacji efektów uczenia się przedstawia wnioski ze 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które przekazuje UKZJK.  

Prorektor ds. rozwoju, pełnomocnik rektora ds. współpracy z pracodawcami, kierownik oraz 

pracownicy Zakładu podejmują również starania zmierzające do pozyskania nowych partnerów z 

otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym instytucje, w których są zatrudnieni absolwenci Uczelni. 

 
Powołano się na dokumenty: 

− Procedura współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (WSZJK-U/8) 
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− Procedura działań doskonalących / naprawczych (Procedura WSZJK-U/7) 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

na kierunku 

1. roli umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju kierunku (przy 

uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów):  

 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia opiera się na Uchwale Senatu Nr 30/18. Jednym z 

istotnych celów Uczelni w strategii dotyczącej działalności dydaktycznej jest doskonalenie jakości 

procesu kształcenia poprzez czynny udział kadry naukowej i administracyjnej w wymianie 

zagranicznej. Ważną rolę pełnią wyjazdy międzynarodowe prowadzone w ramach projektów takich 

jak Erasmus+. Najczęściej odbywają się one jako indywidualne wyjazdy szkoleniowe lub 

dydaktyczne. Obecnie Uczelnia współpracuje z ponad 81 uczelniami partnerskimi z krajów programu 

Erasmus+. Kadra naukowo-dydaktyczna jak i administracyjna bierze udział w międzynarodowych 

konferencjach, seminariach, warsztatach i kursach. Następnie dzieli się zdobytą wiedzą i 

doświadczeniem ze współpracownikami poprzez organizowania spotkań, publikację artykułów 

naukowych. Wymiana pracowników w zakresie wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych wpływa 

na doskonalenie oferty Uczelni oraz wdrażanie doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań zdobytych za 

granicą. Szkolenie i praca dydaktyczna przyczynia się do rozpoznawalności i uznawalności 

międzynarodowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w procesie ewaluacji zawodowej 

pracowników. 

 
Powołano się na dokumenty: 

− Uchwała Nr 10/21 Senatu Karpackiej Państwowej Uczelnie w Krośnie z dnia 16 marca 2021r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

Umiędzynarodowienia Karpackiej Państwowej Uczelnie w Krośnie na lata 2021-2025. 

 

2. aspektów programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia w językach obcych: 

 

 Nauczanie w językach obcych jest jednym z ważnych elementów przygotowania studentów do 

osiągania biegłości językowej na poziomie B2 (z języka angielskiego) według Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. Kształcenie w zakresie nauki języka obcego proponowane przez KPU 

w Krośnie odbywa się z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Studenci mają możliwość 

wyboru nauczanego języka obcego, co pozwala na kontynuowanie nauki języka wybranego na 

wcześniejszych etapach kształcenia. Wszystkie lektoraty z języków obcych odbywają się zgodnie z 

ujednoliconymi sylabusami, według których student po zakończeniu cyklu kształcenia osiąga poziom 

B2. Zajęcia z języka obcego trwają 4 semestry i kończą się egzaminem sprawdzającym poziom 

kompetencji językowych. Ze względu na powszechność języka, studenci wybierają powszechnie język 

angielski. Kształcenie językowe na wszystkich kierunkach z założenia przygotowuje studentów do 

wykorzystywania języka angielskiego w życiu codziennym oraz wykorzystywania zawodowego 

języka angielskiego w przyszłej pracy. Weryfikacja osiągniętych kompetencji językowych odbywa się 

podczas bieżących zajęć oraz poprzez egzamin końcowy z języka obcego.  

Ponadto w programie studiów w ramach umiędzynarodowienia i poprawy kompetencji językowych 

prowadzone są  moduły w języku angielskim: Injury prevention in sport and physical activity, First 

aid. Dodatkowo na kierunku kolejne dwa przedmioty Teoria i metodyka pływania/Theory and 

methodology of swimming, Teoria i metodyka piłki siatkowej/Theory and methodology of volleyball 

mogą być prowadzone także w języku angielskim, w szczególności gdy uczestniczą w nich studenci 

zagraniczni. Zajęcia takie są dodatkowo gratyfikowane dla nauczyciela.     
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Uczelnia z własnych środków prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców oraz 

organizuje Międzynarodowy Festiwal Młodzieży. 

 

3. stopnia przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposobów weryfikacji osiągania przez 

studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny:  

 

Studenci biorący udział w mobilnościach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ są 

zobligowani do wzięcia udziału w teście określającym kompetencje językowe w wersji online. 

Konieczność określenia poziomu językowego uczestników mobilności przyczynia się do 

weryfikowania osiągnięć studentów w ramach kompetencji językowych zdobytych w ramach 

kształcenia w językach obcych na uczelni jak i podczas mobilności.  

 

4. skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry:  

 

Uczelnia utrzymuje się od wielu lat w ścisłej czołówce prestiżowego rankingu „Perspektyw” w 

kategorii umiędzynarodowienia studiów. Współpracuje  ona z 81 uczelniami zagranicznymi w kwestii 

wymiany studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+, w tym z 7 uczelniami wymiana 

jest możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Każdego roku około 15 studentów wyjeżdża 

z Krosna na semestralne studia w uczelniach zagranicznych, a ponad 60 studentów z uczelni 

zagranicznych co roku studiuje w Krośnie. Do tej pory z tych możliwości skorzystało ponad 380 

studentów krośnieńskiej Uczelni oraz 700 studentów zagranicznych. Studenci wszystkich kierunków 

mogą znaleźć dla siebie ofertę wymiany. Studenci z kierunku Wychowanie fizyczne w ramach 

Erasmus+ mogą wybrać między innymi Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia), 

Univesridad de Huelva (Hiszpania), Univesrity of Presov (Słowacja), Gazi University (Turcja), Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Unviesrity (Turcja), Selcuk University (Turcja), Pamukkale University (Turcja), 

Bartin University (Turcja), Univesrity la Laguna (Hiszpania), Escuela Superior de Turismo Iriarte 

(Hiszpania), Univesrity of Oradea (Rumunia), Dicle University (Turcja), Hanze University of Applied 

Sciences (Niderlandy).  

W ramach umiędzynarodowienia procesu kształcenia studenci mogą odbyć zagraniczną praktykę 

zawodową wspieraną programem Erasmus+, co stanowi bardzo cenne przygotowanie do efektywnego 

wejścia na rynek pracy.  

Nauczyciele prowadzący zajęcie na kierunku Wychowanie fizyczne brali udział w programie 

Erasmus+ w Hiszpanii, Włoszech, Rumunii, Holandii, Portugalii, Turcji. 

Umiędzynarodowienie to także regularne spotkania z młodzieżą z całego świata. Międzynarodowy 

Festiwal Młodzieży jest organizowany przez Uczelnię od 2010 roku i jest okazją do spotkania 

studentów KPU w Krośnie oraz z partnerskich uczelni zagranicznych. 

Liczba mobilności kadry wciąż rośnie. W roku 2017/18 wyjechało 27 pracowników, 2018/19 – 31 

osób natomiast ze względu na pandemię kolejne wyjazdy są realizowane w późniejszych terminach. 

Udział kadry i obsługi administracyjnej przyczynia się do efektywności pracy administracyjnej, 

podczas gdy kadra dydaktyczno-naukowa dzięki mobilnościom w ramach programu Erasmus+ 

poznaje ofertę naukową w uczelniach partnerskich, dzieli się wiedzą i doświadczeniem z 

wykładowcami zagranicznymi, co przekłada się na zwiększenie różnorodności metod nauczania i 

wprowadzanie innowacji. 

Niestety studenci kierunku Wychowanie fizyczne w przeciwieństwie do nauczycieli w niewielkim 

stopniu biorą udział w wyjazdach w ramach programu ERASMUS+. Przyczyn tego należy upatrywać 

w tym, iż większość studentów kierunku to czynni zawodnicy klubów sportowych lub osoby, które 

łączą studiowanie z pracą, np. w klubach młodzieżowych. Dodatkowe zajęcia, których się podejmują 

uniemożliwiają im takie wyjazdy.    
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5. udziału wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku:  

 

 W roku akademickim 2021/2022 planowany jest przyjazd wykładowców z Turcji oraz 

Słowacji, którzy poprowadzą zajęcia dla studentów kierunku Wychowania fizycznego. 

 

6. sposobów, częstości i zakresu monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływu rezultatów 

umiędzynarodowienia na program studiów i jego realizację:  

 

 Monitorowanie i ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia w skali Uczelni dokonywana jest 

przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Wnioski i decyzje związane z umiędzynarodowieniem 

kierunków przekazywane są prorektorowi ds. rozwoju. 

 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7:  

 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 

1. dostosowania systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb studentów 

z  niepełnosprawnością: 

 

Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów uczenia się 

rozpoczyna się od pierwszego dnia ich kontaktu z Uczelnią i przybiera rozmaite formy. Każdego roku 

dyrektor instytutu na wniosek kierownika zakładu spośród nauczycieli akademickich wyznacza osoby 

pełniące funkcje opiekunów roku dla studentów rozpoczynających studia w Uczelni. Funkcja 

opiekuna kontynuowana jest do momentu zakończenia cyklu kształcenia. Opiekun reprezentuje 

interesy studentów danego roku wobec władz Uczelni w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, 

ubiegania się o świadczenia socjalne oraz organizowania życia kulturalnego, społecznego i 

naukowego. Ponadto do kompetencji opiekunów roczników należy stały kontakt ze starostą roku w 

sprawach bieżących, kontakt z pełnomocnikiem Rektora KPU w Krośnie ds. Osób 

Niepełnosprawnych w przypadku, gdy na roku są studenci niepełnosprawni. Opiekunowie 

poszczególnych roczników pozostając w stałym kontakcie ze studentami mogą skutecznie 

zdiagnozować pojawiające się problemy i odpowiednio na nie reagować. Dobrą praktyka dla 

studentów przychodzących na studia są dni adaptacyjne, podczas których studenci maja możliwość 

spotkać się dyrektorem instytutu, kierownikiem zakładu, opiekunem roku, przedstawicielami 

samorządu studenckiego, przedstawicielem Klubu Uczelnianego AZS, i kół naukowych, 

Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych. Ponadto odbywają szkolenie BHP i szkolenie 

biblioteczne.   

Na Uczelni działa jednostka - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), która realizuje szereg 

zadań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do 

pełnego udziału w procesie kształcenia w KPU w Krośnie. Jego rolą jest pomoc studentom 

niepełnosprawnym w trakcie rekrutacji na studia, pośredniczenie w ich kontaktach z pracownikami 
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dydaktycznymi, administracyjnymi i władzami uczelni, aktywizacja studentów w życiu uczelnianym i 

pozauczelnianym, np. zachęcanie do członkostwa w kołach naukowych, odbywania kursów, szkoleń i 

staży zawodowych aktywizujących studentów z niepełnosprawnościami do życia zawodowego i 

funkcjonowania w społeczeństwie. Biuro to w ramach zadań własnych zapewnia, m.in.: transport 

studentów niepełnosprawnych, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, konsultacje psychologiczne 

oraz alternatywne formy zajęć z wychowania fizycznego. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych KPU w 

Krośnie prowadzi wypożyczalnię urządzeń specjalistycznych dla studentów z niepełnosprawnościami, 

a są to m.in. laptop, zestaw FM, mikrofon Oticon, tablet, dyktafon, lupa przenośna I-LOVIEW, 

klawiatury specjalistyczne (tj. klawiatura dla osób piszących jedną ręką, klawiatura z dużymi 

klawiszami dla osób słabowidzących, klawiatura z dużymi kontrastowymi literami). 

Studenci mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego, ekonomicznego, prawnego i 

edukacyjnego w Centrum Wsparcia Biura Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawnym studentom 

dedykowana jest strona internetowa (https://kpu.krosno.pl/bon/) gdzie zamieszczane są wszelkie 

informacje dotyczące form wsparcia. W ramach projektu „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji 

włączającej” w bibliotece zaprojektowano rozwiązania komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowo pracownicy uczestniczą w szkoleniach dotyczących pracy z osobami 

z niepełnosprawnością i dostosowania materiałów edukacyjnych do potrzeb tych osób. W ramach 

działalności Biura Karier i Praktyk studenci mogą korzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, z 

pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać pomoc w poszukiwaniu miejsca 

odbywania praktyk zawodowych.  

 

2. zakresu i form wspierania studentów w procesie uczenia się:  

 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym semestrze zobowiązani są do prowadzenia 

konsultacji przedmiotowych. Terminy konsultacji są określane na początku każdego semestru i 

podawane do wiadomości na stronie Uczelni. Celem konsultacji jest przede wszystkim umożliwienie 

studentom uzupełnienia braków, pomoc w opanowaniu trudniejszych partii materiału, a także 

odrobienie zajęć, w których nie mogli uczestniczyć z usprawiedliwionych przyczyn. Konsultacje są 

dostępne zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnie. W ramach wspierania procesu uczenia studenci 

mają możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu i specjalistycznych pracowni, możliwość 

bezpłatnego korzystania z najnowszej wersji pakietu biurowego Office 365, a także z materiałów 

zamieszczonych na platformie e-Student. Studenci mają dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki 

Nauki w ramach krajowej licencji akademickiej biblioteka uczelniana posiada od 2010 r. Korzystanie 

z zasobów WBN w ramach krajowej licencji akademickiej jest możliwe z każdego komputera 

podłączonego do uczelnianej sieci komputerowej. Od bieżącego roku akademickiego dla studentów I 

roku wprowadzono zajęcia wyrównujące, między innymi z chemii i  języka angielskiego.  

 

3. form wsparcia: 

 

a) krajowej i międzynarodowej mobilności studentów: 

 

W KPU Krosno funkcjonuje Biuro Współpracy Międzynarodowej (Erasmus+), któremu 

przewodniczy Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, który jest także 

instytucjonalnym koordynatorem programu Erasmus. Biuro Erasmus+ odpowiada za sprawny i 

skuteczny nadzór nad wszystkimi działaniami związanymi z mobilnością studentów i nauczycieli. 
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Studenci mają możliwość proponowania uczelni zagranicznych spoza listy aktualnych partnerów, 

w których chcieliby studiować. Ich opinie są uwzględniane przy planowaniu rozwoju 

międzynarodowej sieci kontaktów Uczelni.  

Umiędzynarodowienie to także regularne spotkania z młodzieżą z całego świata. Międzynarodowy 

Festiwal Młodzieży jest organizowany przez Uczelnię od 2010 roku i jest okazją do spotkania 

studentów KPU w Krośnie oraz z partnerskich uczelni zagranicznych. W roku 2017/18 wyjechało 27 

pracowników, 2018/19 – 31 osób natomiast ze względu na pandemię kolejne wyjazdy są realizowane 

w późniejszych terminach.  

 

b) we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji:  

 

 W Uczelni działa Biuro Karier i Praktyk KPU w Krośnie, które zajmuje się organizacją warsztatów i 

wykładów oraz spotkań informacyjno-rekrutacyjnych z pracodawcami dla studentów i absolwentów 

(Targi Pracy). Biuro organizuje również indywidualne oraz grupowe spotkania z doradztwa zawodowego, 

pomagające młodzieży w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, opracowaniu dokumentów 

aplikacyjnych oraz określeniu predyspozycji zawodowych. Prowadzone działania pozwalają na 

przygotowanie studentów do uczestnictwa w procesie rekrutacji, a także ułatwiają kontakt pracodawców z 

potencjalnymi kandydatami do pracy. Biuro Karier i Praktyk współpracuje z otoczeniem pracodawców 

pozyskując oferty pracy, staży i praktyk, które zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej biura 

oraz na FB. 

Biuro Karier i Praktyk pomaga studentom w znalezieniu odpowiedniego miejsca do odbycia praktyk 

zawodowych, jak również wspomaga pracodawców w prowadzonych przez nich procesach 

rekrutacyjnych. 

 

c) aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w zakresie przedsiębiorczości:  

 

Na uczelni działa Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, Chór Uczelniany, 

Uczelniany Zespół Pieśni i Tańca, Rada Samorządu Studenckiego oraz Duszpasterstwo Akademickie. 

Zadaniem Klubu Uczelnianego AZS jest szerzenie szeroko rozumianej kultury fizycznej, promowanie i 

propagowanie sportu akademickiego wśród studentów poprzez organizowanie i uczestnictwo w 

różnych imprezach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Celem klubu jest integracja studencka, 

rozwijanie umiejętności organizacyjnych co jest równoznaczne z przygotowaniem młodej osoby do 

pracy, do rozwiązywania problemów, do funkcjonowania w przyszłym dorosłym życiu. Studenci 

należący do klubu reprezentują Uczelnię biorąc udział w zawodach tj. Akademickie Mistrzostwa 

województwa Podkarpackiego, Akademickie Mistrzostwa Polski. AZS KPU Krosno wraz z Studium 

Wychowania Fizycznego organizuje Akademicką Ligę KPU, w której studenci wszystkich roczników 

rywalizują w siedmiu dyscyplinach sportowych. Celem ALKPU jest przede wszystkim propagowanie 

aktywności fizycznej oraz integracja środowiska studenckiego za pośrednictwem sportu.  

Podkreślenia warta jest studencka aktywność społeczna w zakresie krwiodawstwa i wolontariat, 

rozwijana niemal wyłącznie z inicjatywy studentów. Studenci kierunku Wychowanie fizyczne biorą 

aktywny udział w organizacji stoiska promocyjnego podczas licznych imprez targowo-kulturalnych, np. 

Karpackie Klimaty w Krośnie lub Akademickich Dni Nauki. W ramach zajęć Akademii Młodych 

działającej w Uczelni, studenci kierunku Wychowanie fizyczne kilkukrotnie wraz nauczycielami 

akademickimi współprowadzili zajęcia z Wychowania fizycznego pn. „Trenuj z najlepszymi 

sportowcami, czyli dlaczego warto być sprawnym”, „Ruch to zdrowie – trening z siatkarzami”, czy 

„Żyjmy zdrowo na sportowo, czyli fajna lekcja WF-u”. Studenci z kierunku Wychowanie fizyczne 

biorą czynny udział w organizacji lub współorganizacji ogólnouczelnianych i miejskich imprez 
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sportowych tj. Bieg „Policz się z cukrzycą” organizowany w Krośnie w ramach WOŚP, Bieg Tropem 

Wilczym, Bieg Sokoła, Bieg Niepodległości, Biegi Przełajowe, itp. 

Od 2018 roku na Uczelni funkcjonuje Budżet partycypacyjny samorządu studentów jako wydzielona 

część budżetu Uczelni, o której wykorzystaniu mogą współdecydować studenci, w celu poprawy 

warunków studiowania.  

Każdego roku Rada Samorządu Studenckiego współorganizuje z Uczelnią Tydzień Kultury 

Studenckiej, obejmujący między innymi Juwenalia, okolicznościowe koncerty, wykłady i inne lokalne 

wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.  

Ważnym elementem wspierającym rozwój przedsiębiorczości wśród studentów jest otwarty w  

2021 roku w Krośnie Inkubator Przedsiębiorczości, którego partnerem jest KPU w Krośnie. Głównym 

celem działalności jest wsparcie młodych, początkujących przedsiębiorców w zakresie przygotowania 

i wdrożenia własnej działalności gospodarczej. Inkubator jest narzędziem kreowania, rozwijania i 

praktycznego wdrażania idei przedsiębiorczości wśród ludzi młodych, odważnych i aktywnych – 

studentów i absolwentów. 

 

4. systemu motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności naukowej oraz 

sposobów wsparcia studentów wybitnych: 

 

W 2017 r. ze środków własnych Uczelni został utworzony Fundusz stypendialny im. Stanisława 

Pigonia przeznaczony na stypendia dla pracowników i studentów. Stypendia z Funduszu 

stypendialnego im. Stanisława Pigonia mogą otrzymać studenci, którzy uzyskali wysokie wyniki w 

nauce, w tym prowadzili działalność badawczą i naukową związaną z prowadzonymi w Uczelni 

kierunkami studiów.  

Stypendium Rektora na dany rok akademicki może otrzymać student jeżeli uzyskał w poprzednim 

roku akademickim wysoką średnią ocen ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych 

planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów i/lub posiada osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym 

Studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce, w sporcie bądź aktywnym 

udziałem w życiu Uczelni, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia, zgodnie z §47 Regulaminu 

Studiów. Jedną z nagród jest dyplom ukończenia studiów „z wyróżnieniem”, który przyznaje Senat 

uczelni na wniosek dyrektora instytutu. Autorzy wyróżniających się prac dyplomowych, na wniosek 

Dyrektora instytutu, otrzymują specjalny dyplom wydawany przez Rektora. Najlepsi absolwenci i 

studenci są nagradzani przez władze samorządowe podczas Inauguracji roku akademickiego. 

 

 

5. sposobów informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej: 

 

Studenci informowani są o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej poprzez informacje 

umieszczane na stronie internetowej Uczelni oraz Facebooku. Zasady przyznawania poszczególnych 

rodzajów pomocy zostały określone i udostępnione na stronie internetowej Uczelni w sekcji 

„stypendia”. Informacje te zamieszczone są także w informatorach i przekazywane są również na 

spotkaniach z opiekunami roczników, kierownikiem, z Radą Samorządu oraz podczas dni 

adaptacyjnych. 

 

6. sposobu rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz jego skuteczności: 
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Studenci podczas dni adaptacyjnych i spotkań z opiekunem kierunku zostają poinformowani o 

strukturze Uczelni i hierarchii rozwiązywania sytuacji problemowych, które ich dotyczą. W przypadku 

zgłoszenia przez studenta zastrzeżeń dotyczących oceny jego pracy może on liczyć na rzetelną analizę 

sytuacji przez koordynatora przedmiotu, opiekuna roku, kierownika zakładu lub dyrektora instytutu. 

Osobą, która udziela studentom danego kierunku wsparcia w sprawach bieżących, a także w 

ewentualnej sytuacji konfliktu z prowadzącym zajęcia jest opiekun roku. Jeśli sytuacja wymaga 

dalszej interwencji podejmowana jest ona przez kierownika zakładu, a następnie dyrektora instytutu. 

Sprawy trudniejsze przedkładane są prorektorowi ds. studiów. Na stronie internetowej każdego 

instytutu znajduje się e-skrzynka postulatów i wniosków, przez którą studenci mogą anonimowo 

zgłosić zastrzeżenia lub wnioski. Wiadomości z e-skrzynki postulatów i wniosków trafiają 

bezpośrednio do dyrektorów instytutów, którzy po zapoznaniu się z przesłaną wiadomością, kierują ją 

do odpowiednich pracowników na uczelni. 

W Uczelni powołany został Akademicki Rzecznik Dyscyplinarny. Do zadań i kompetencji 

Rzecznika należy między innymi pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez członków 

społeczności akademickiej – studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracji. 

Kolejność zgłaszania skarg jest następująca: opiekun roku, kierownik kierunku, dyrektor instytutu, 

prorektor ds. studiów, Rzecznik Dyscyplinarny.  

Dodatkowo przedstawiciele studentów w Senacie niezależnie mogą również zgłaszać wnioski do 

Rektora i prorektorów. Studenci za pośrednictwem Rady Samorządu mogą także kierować uwagi i 

wnioski do władz Uczelni. 

 

7. zakresu, poziomu i skuteczności systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym kwalifikacji kadry 

wspierającej proces kształcenia: 

 

Z pracownikami obsługi administracyjnej studentów możliwy jest kontakt osobisty, telefoniczny 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Obsługą administracyjną dla studentów kierunku 

Wychowanie fizyczne zajmuje się sekretariat, który mieści się w Kampusie KPU Krosno przy ul. 

Wyspiańskiego 20. Na stronie Uczelni znajduje się lista kontaktowa z adresami e-mail wszystkich 

prowadzących zajęcia. Ocena procesu kształcenia, jak również ocena administracji Uczelni 

przeprowadzana jest corocznie, przez studentów semestru siódmego - w styczniu/lutym, natomiast 

przez studentów I, II i III roku studiów - w maju/czerwcu. Ocena dokonywania jest w związku z 

obowiązującym Zarządzeniem Rektora Nr 1/20 dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 

wzorów ankiet pracy Uczelni oraz ankiet oceny procesu kształcenia w PWSZ w Krośnie. 

Zarządzeniem zatwierdzono ankiety: oceny pracy biblioteki i księgozbioru, oceny pracy administracji 

uczelnianej, oceny procesu kształcenia dla studentów poszczególnych roczników studiów.  

Opracowane wyniki ankiet przekazywane są władzom Uczelni, dyrektorom instytutów a następnie 

kierownikom zakładów. Na posiedzeniu senatu prorektor ds. studiów przedkłada jego członkom 

sprawozdanie z wyników przeprowadzonej ankiety. 

 

8. działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania 

dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, 

dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również pomocy jej ofiarom: 

 

Studenci są informowani i przechodzą edukację w ww. zakresie podczas zajęć z: BHP i ochrony 

własności intelektualnej oraz Wprowadzenia do studiowania. 

Na Uczelni funkcjonuje Akademickie Centrum Wsparcia, w którym dyżur pełni psycholog. 

Konsultacje odbywają się w wyznaczonych godzinach. W przypadku zagrożenia lub naruszenia 

bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy studenci mogą uzyskać pomoc ze strony ACW. Osoby, 
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które dopuściły się naruszenia przepisów obowiązujących w Uczelni ponoszą odpowiedzialność przed 

komisją dyscyplinarną, zgodnie z regulacjami ustawowymi i z Regulaminem Studiów. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony danych osobowych, dane personalne 

studentów podlegają ochronie, także podczas przekazywania informacji o wynikach egzaminów i prac 

przejściowych.  

W celu zapobiegania negatywnym zjawiskom wewnętrznym oraz realizacji zadań Uczelni w 

zakresie niedyskryminacji wprowadzono (na mocy Zarządzenia 132/20) Procedurę przeciwdziałania 

dyskryminacji studentów. 

 

9. współpracy z samorządem studentów i organizacjami studenckimi: 

 

W Uczelni funkcjonuje Rada Samorządu Studenckiego, która angażuje się także w życie kierunku 

przez monitorowanie i akceptację harmonogramów zajęć. Ważna i dostrzegalna jest rola studentów w 

opiniowaniu regulaminów, programów studiów przede wszystkim poprzez uczestnictwo studentów w 

Senacie.  

W roku 2021 w Uczelni działa 24 studenckie koła naukowe, zrzeszające studentów z wszystkich 

kierunków. Studenckie koła naukowe, prowadzą działalność naukową i organizacyjną pod nadzorem 

wyznaczonych przez Rektora opiekunów merytorycznych, będących pracownikami akademickimi 

Uczelni. Cele kół naukowych realizowane są z wyznaczonych na dany rok kalendarzowy, w drodze 

zarządzenia Rektora, środków finansowych. Administracyjnego wsparcia w realizacji działań 

organizacji studenckich zrzeszonych na Uczelni, udziela Biuro prorektora ds. rozwoju. Obok 

prowadzenia działalności naukowej, udziału w konferencjach, studenckie koła naukowe aktywnie 

wspierają działania promocyjne, wolontariackie oraz popularyzujące naukę wśród społeczności 

lokalnej.  

 

10. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia oraz motywowania 

studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a także udziału w ocenie różnych grup 

interesariuszy, w tym studentów: 

 

Wnioski służące doskonaleniu systemu wsparcia oraz motywowania pochodzą zarówno ze 

środowiska studenckiego, pracowniczego, jak i od interesariuszy zewnętrznych. Efektem jest 

wprowadzenie do programu studiów przedmiotu Wprowadzenie do studiowania, którego celem jest 

ułatwienie studentom pokonywania bariery adaptacyjnej i przejście z systemu nauczania w szkole 

średniej do systemu studiowania, w tym rozwijanie umiejętności przygotowywania opracowań 

pisemnych (referatów/esejów), wyszukiwania i korzystania ze źródeł.  

W zakresie monitorowania oraz wspierania i doskonalenia systemu opieki nad studentami jest 

wykorzystywana ankieta oceny zajęć dydaktycznych, wypełniana w odniesieniu do każdego 

prowadzącego. Ankietyzację przeprowadza się drogą elektroniczną. Studenci wypełniają formularz 

ankiety anonimowo i dobrowolnie. Jej formularz umożliwia odpowiedź na pytania zamknięte w skali 

punktowej, a także pozostawia miejsce na dodatkowy komentarz. W ankiecie znajduje się także 

pytanie związane z bezpośrednią obsługą administracyjną studentów. Brzmi ono: „Jak oceniasz 

działalność sekretariatu Twojego instytutu?” W skali pięciopunktowej oceniane są: poziom 

kompetencji merytorycznych i sprawności (terminowości) w rozwiązywaniu problemów, załatwianie 

spraw studenckich bez zbędnej zwłoki, kultura osobista i życzliwość. 

W zakresie monitorowania oraz wspierania i doskonalenia systemu opieki nad studentami jest 

wykorzystywana ankieta oceny zajęć dydaktycznych, wypełniana w odniesieniu do każdego 

prowadzącego. Ankietyzację przeprowadza się drogą elektroniczną, anonimowo. 
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Znaczącym usprawnieniem obsługi procesu dydaktycznego jest wdrożenie systemu USOS, który 

umożliwia studentom bieżącą obserwację postępów procesu dydaktycznego, uzyskują bezpośrednią 

informację o naliczonych świadczeniach pomocy materialnej, posiadają bezpośredni kontakt z 

prowadzącymi zajęcia. System ten jest sukcesywnie rozbudowywany i dostosowywany do bieżących 

potrzeb Uczelni. 

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach 

1. zakres, sposoby zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców, w tym 

przyszłych i obecnych studentów, udostępnianie publiczne informacji o warunkach przyjęć na 

studia, programie studiów, jego realizacji i osiąganych wynikach:  

 

Uczelnia zapewnia stały dostęp do aktualnych informacji wszystkim grupom interesariuszy, a w 

szczególności kandydatom na studia, studentom i pracownikom. Podstawowym źródłem informacji 

jest strona internetowa Uczelni, w tym podstrona kierunku Wychowanie Fizyczne, Biuletyn 

Informacji Publicznej oraz system USOS. Ponadto dostęp do informacji zapewniany jest studentom 

poprzez bezpośredni kontakt z kierownikiem zakładu, dyrektorem instytutu oraz z pracownikami 

administracji w formie tradycyjnej obsługi sekretariatu. 
Strona internetowa Uczelni (https://kpu.krosno.pl/) stanowi podstawowe źródło informacji o 

Uczelni: władzach, ofercie dydaktycznej, szkołach partnerskich, wydarzeniach. Informacje zasadnicze 

przeznaczone są dla czterech grup: kandydatów, studentów, pracowników oraz absolwentów. Strona 

zawiera informacje dla kandydatów na studia (Oferta Uczelni, Warunki i tryb rekrutacji, 

Harmonogram rekrutacji, Opłaty na studiach, Studia podyplomowe i kursy, Bursa/Kwatery prywatne) 

oraz ogólnouczelniane regulaminy oraz zasady organizacyjne dla studentów (Kalendarz akademicki, 

Harmonogramy zajęć, Regulaminy, E-student - Portal Wirtualnej Edukacji, Samorząd i koła naukowe, 

Wyjazdy zagraniczne Erasmus+, Stypendia, Biuro karier, Biuro Osób Niepełnosprawnych, 

Akademickie Centrum Wsparcia, USOSweb). Strona posiada wersję w języku angielskim. 

Strona internetowa kierunku, dostępna jest z głównej strony z zakładki Studenci, kierunki studiów: 

https://kpu.krosno.pl/wychowanie-fizyczne/. Jest to podstawowa platforma do pozyskiwania 

informacji zarówno o kierunku, jak i Zakładzie Wychowanie Fizyczne. Znajdują się tutaj informacje 

merytoryczne oraz formalne dla studentów, kandydatów oraz pracodawców, takie jak: programy 

studiów (efekty uczenia się, plany studiów, karty przedmiotów), harmonogramy zajęć, prezentacja 

sylwetek wykładowców, dyżury pracowników, informacje odnośnie egzaminu dyplomowego i 

praktyk zawodowych, wzory podań, koła naukowe.  

Biuletyn Informacji Publicznej, dostępny z głównej strony Uczelni: https://bip.kpu.krosno.pl, 

to miejsce, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, znajdują się informacje o: 

zasadach i trybie przyjmowania na studia, programy studiów, opłaty za usługi edukacyjne, wzory 

dyplomów i sprawozdania z rozdziału i wykorzystania środków samorządu studentów. 

Ponadto działa oficjalny „fanpage” na portalu społecznościowym Facebook  

https://pl-pl.facebook.com/azskpukrosno . Stanowi on popularne i atrakcyjne źródło informacji oraz 

skuteczny sposób powiadamiania o ważnych wydarzeniach sportowych związanych ze studiami  

i życiem akademickim, takich jak m.in. sportowe wydarzenia uczelniane, Akademickie Mistrzostwa 

Województwa Podkarpackiego, Akademickie Mistrzostwa Polski. Na stronie zamieszczane są również  

informacje dotyczące żeńskiej i męskiej drużyny siatkarskiej, zbudowanej w większości z naszych 

studentów, w tym kierunku Wychowanie Fizyczne. Na bieżąco aktualizowane są informacje 

https://kpu.krosno.pl/wychowanie-fizyczne/
https://pl-pl.facebook.com/azskpukrosno


Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 58 

 

dotyczące sukcesów zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów oraz absolwentów Uczelni. 

Wiadomości te docierają do szerokiego grona odbiorców, także poza kręgiem akademickim.  

 Studenci o bieżących informacjach związanych z funkcjonowaniem kierunku informowani są 

również za pomocą ogłoszeń umieszczanych na tablicach informacyjnych znajdujących się 

w przestrzeni publicznej, korytarzach Uczelni.  Na kierunku Wychowanie Fizyczne do każdego 

z roczników przyporządkowany jest opiekun roku, z którym studenci spotykają się regularnie 

i rozmawiają o bieżących sprawach. Dodatkowo studenci mają możliwość kontaktu z opiekunem 

poprzez pocztę uczelnianą oraz platformę Zoom. 

 W tygodniu poprzedzającym inaugurację roku akademickiego organizowane są dni adaptacyjne, 

podczas których omawiany jest program studiów i cała infrastruktura uczelni. 

Uczelnia poprzez Biuro Karier organizuje wizyty w szkołach ponadpodstawowych w ramach 

promocji kierunku Wychowanie Fizyczne oferuje również bezpłatne informatory. 

  

 

2. sposobów, częstości i zakresu oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie różnych 

grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań doskonalących w tym zakresie:  

 

Studenci poprzez anonimową, elektroniczną ankietę, raz w roku akademickim dokonują oceny 

publicznego dostępu do informacji. Oceniają uczelnianą stronę internetową, portal E-student, tablice 

informacyjne na kierunku, Wi-Fi na Uczelni. Uwagi studentów są na bieżąco analizowane, 

a wynikające z nich wnioski są w miarę możliwości wdrażane.  

Władze Uczelni pozostają w regularnym kontakcie z Radą Samorządu Studenckiego w zakresie 

planowania bieżących działań, ich realizacji i oceny, a także rozwiązywania bieżących problemów. 

 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

1. sposobów sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad kierunkiem 

studiów, kompetencji i zakresu odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za kierunek, w tym kompetencje 

i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku: 

 

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem studiów Wychowanie fizyczne sprawuje Rada Programowa. 

Ważną rolę pełni Koordynator Zakładu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (KZZJK), który w 

porozumieniu z kierownikiem m.in.: koordynuje proces aktualizacji kart przedmiotów, analizuje 

efekty uczenia się uzyskane w wyniku odbycia praktyk studenckich i w procesie dyplomowania. 

Na poziomie Uczelni działają Uczelniana oraz Instytutowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, które weryfikują proces uczenia się i doskonalenia jakości świadczonych usług 

edukacyjnych. Oferta edukacyjna jest stale doskonalona i dostosowywana do oczekiwań studentów 

oraz aktualnych tendencji na rynku pracy. W pracach nad koncepcją uczenia się i programem studiów 

wykorzystywane są informacje pozyskiwane od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.  

Nadzór nad organizacją procesu kształcenia na kierunku sprawuje kierownik kierunku studiów. 

Kierownik zakładu egzekwuje coroczną aktualizację kart przedmiotów, koordynuje treści programowe 

zawarte w kartach przedmiotów, weryfikuje jakość realizacji treści programowych i osiąganych 

efektów uczenia się poprzez bieżącą kontrolę realizacji zajęć dydaktycznych, system hospitacji zajęć 

dydaktycznych, analizę wyników okresowej oceny nauczycieli akademickich i wyników ankiet 

studenckich,  odpowiada za weryfikację uzyskanych kierunkowych efektów uczenia się przez 

studentów kończących studia, koordynuje proces współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
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w porozumieniu z dyrektorem instytutu i nauczycielami prowadzącymi zajęcia na danym kierunku, 

przygotowuje sprawozdanie roczne z realizacji efektów uczenia się na kierunku, z załączoną 

statystyką ocen każdego rocznika studiów, odpowiada za wprowadzenie, monitorowanie 

i formułowanie wniosków z zastosowanych działań doskonalących lub naprawczych.  

 

2. zasad projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów, 

 

Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów są jednym 

z elementów polityki jakości kształcenia, a tym samym i wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia. Proces modyfikacji programów studiów określa procedura WSZJK-U/1 

Zmiany w programach studiów następują przy uwzględnieniu następujących wytycznych:  

− aktualnych przepisów prawa wynikających z właściwych ustaw i rozporządzeń ministerialnych, 

standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; 

− instrukcji i wytycznych prorektora ds. studiów odpowiedzialnego za nadzorowanie 

i koordynowanie procesu  kształcenia;  

− przepisów określających efekty uczenia się oraz uchwalanie programu kształcenia (Senat Uczelni);  

− bieżącego i stałego monitorowania realizacji programu kształcenia, które jest podstawą tworzenia 

propozycji jego zmian;  

− sugestii interesariuszy wewnętrznych (np. studentów, pracowników) i zewnętrznych (np. 

pracodawców, praktyków) oraz wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów i trendów 

na współczesnym rynku pracy.  

Zmiany w programie studiów wynikały m.in. z następujących okoliczności: 

− wprowadzenie zmian wynikających z Zarządzenia nr 21/21 Rektora KPU w Krośnie z dnia 31 maja 

2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących doskonalenia programów studiów w Karpackiej 

Państwowej Uczelni w Krośnie od roku akademickiego 2021/22 oraz Zarządzenia nr 22/21 Rektora 

KPU w Krośnie z dnia 31 maja 20121 r. w sprawie wzorcowej dokumentacji programu studiów dla 

kierunku studiów.  

− wprowadzenie zmian wynikających z Zarządzenia nr 14/19 Rektora PWSZ w Krośnie z dnia 29 

kwietnia 2019r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów w PWSZ 

w Krośnie od roku akademickiego 2019/2020 oraz Zarządzenia nr 15/19 Rektora PWSZ w Krośnie 

z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wzorcowej dokumentacji programu studiów dla kierunku 

studiów.  

 

Zmiany w programach studiów wynikające z obowiązujących przepisów są konsultowane z 

przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Programy studiów dla nowego cyklu kształcenia są zatwierdzane Uchwałą Senatu: 

− Uchwała nr 36/21 Senatu KPU w Krośnie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie uchwalenia lub 

zmiany dokumentacji studiów dla nowego cyklu kształcenia od roku akademickiego 2021/2022 na 

poszczególnych kierunkach studiów (ogólna charakterystyka kierunku studiów, opis zakładanych 

kierunkowych efektów uczenia się dla kierunków studiów, plany studiów, karty przedmiotów, 

łączna liczba godzin oraz punktów ECTS; 

− Uchwała nr 30/19 Senatu PWSZ w Krośnie z dnia 16 września 2019r. w sprawie uchwalenia 

dokumentacji studiów dla nowego cyklu kształcenia od roku akademickiego 2019/2020 na 

poszczególnych kierunkach studiów (ogólna charakterystyka kierunku studiów, opis zakładanych 
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kierunkowych efektów uczenia się dla kierunku studiów, plany studiów, karty przedmiotów, łączna 

liczba godzin oraz punktów ECTS),  

− Uchwała Nr 18/18 Senatu PWSZ w Krośnie z dnia 22 maja 2018r. w sprawie uchwalenia 

dokumentacji studiów (ogólna charakterystyka kierunku, efekty kształcenia, plany studiów) dla 

nowego cyklu kształcenia od roku akademickiego 2018/2019 na poszczególnych kierunkach 

studiów i specjalnościach kształcenia. 

 

3. sposobów i zakresu bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na ocenianym 

kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych procesach: 

 

Kształcenie na kierunku Wychowanie fizyczne jest monitorowane w każdym roku akademickim 

i ocena ta przebiega wieloetapowo. Jakość realizowanych zajęć dydaktycznych jest oceniana 

z wykorzystaniem elektronicznej ankiety wypełnianej przez studentów po zakończeniu roku 

akademickiego, w której każdy student może wyrazić swoją opinię na temat sposobu realizacji zajęć 

z danego przedmiotu oraz prowadzącego zajęcia. Formularz ankiety zatwierdza prorektor ds. rozwoju, 

dokonuje kwalifikacji komentarzy zamieszczonych w ankietach oraz opracowuje roczny raport 

z badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych, który przekazywany jest kierownikom zakładów, 

a następnie prezentowany i dyskutowany na zebraniach z pracownikami. W przypadku niskiej oceny 

zajęć oraz krytycznych komentarzy studentów kierownik przeprowadza rozmowę z danym 

nauczycielem akademickim.  

Na Uczelni prowadzone jest również badanie ankietowe dotyczące studiów z perspektywy 

absolwenta oraz losów zawodowych absolwentów. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane są 

do doskonalenia programów kształcenia oraz procesu kształcenia.  

Elementy systemu jakości tworzą spójną strukturę. Swoim działaniem obejmują wszystkie 

kluczowe obszary związane z szeroko pojętym procesem kształcenia, umożliwiając jego 

monitorowanie i doskonalenie. Atutami systemu są funkcjonujące na Uczelni ogólnodostępne, 

transparentne i ciągle doskonalone procedury, wyznaczające tryb oraz standardy działalności 

dydaktycznej wszystkich interesariuszy procesu kształcenia. Zgodnie z Zarządzeniem nr 49/19 

Rektora PWSZ w Krośnie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie aktualizacji i dostosowania zbioru 

procedur jakościowych stanowiących Księgę Procedur do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, podjęto działania zmierzające do opracowania nowych procedur, instrukcji i 

formularzy, które dostosowane będą do zmian prawnych wynikających z przepisów ustawy. 

Procedury  aktualizowano także  w związku ze zmianą nazwy Uczelni (Zarządzenie nr 37/20 Rektora 

KPU w Krośnie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie aktualizacji procedur jakościowych stanowiących 

Księgę Procedur w związku ze zmianą nazwy Uczelni). W bieżącym roku akademickim Księga 

Procedur została zaktualizowana i zostanie wprowadzona Zarządzeniem Rektora. 

 

4. sposobów oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, z uwzględnieniem 

poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności efektów uczenia się na rynku pracy 

lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania wyników tej oceny w doskonaleniu programu studiów, 

 

Osiągane przez studentów efekty uczenia się przypisane do poszczególnych przedmiotów są 

weryfikowane na bieżąco poprzez realizację różnego rodzaju prac etapowych. Końcową formą 

sprawdzenia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia/uczenia się jest praca dyplomowa oraz 

ustny egzamin dyplomowy składany przed komisją egzaminacyjną w skład której wchodzi co 

najmniej trzech członków. Na koniec całego cyklu kształcenia studenci wypełniają ankietę samooceny 

poziomu osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się. 
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5. zakresu, form udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy zewnętrznych 

na doskonalenie i realizację programu studiów, 

 

Na kierunku Wychowanie fizyczne od 2015 roku funkcjonuje Rada Programowa Kierunku 

Wychowanie fizyczne w skład której wchodzą interesariusze zewnętrzni (przedstawiciele 

pracodawców) i wewnętrzni (studenci, pracownicy). Dla zapewnienia poprawności i stałego 

doskonalenia programów studiów, a także ich zgodności z oczekiwaniami rynku pracy, lista 

przedstawicieli wchodzących w skład Rady jest otwarta i w miarę potrzeb uzupełniana. Rada 

Programowa konsultuje i opiniuje programy studiów dla każdego cyklu kształcenia.   

 

6. sposobów wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych zaleceń 

w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku. 

 

Na Uczelni obowiązuje Procedura (WSZJK-U/8 ), która określa zasady współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym w tworzeniu oraz doskonaleniu programu studiów na kierunkach 

prowadzonych w Uczelni. Pracownicy Zakładu, współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

w celu zapewnienia udziału przedstawicieli tego otoczenia w określaniu efektów uczenia się i ich 

weryfikacji, organizacji praktyk zawodowych. Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych zapraszani 

są na dodatkowe wykłady, zajęcia ze studentami.   

Zgodnie z procedurą programy studiów są konsultowane i opiniowane przez interesariuszy 

zewnętrznych. Program studiów oraz efekty uczenia się zostały zaopiniowane m.in. przez 

przedstawicieli firm i instytucji: Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie, Szkoła Podstawowa z 

Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie, Akademia Piłkarska 

Beniaminek, Klub Pływacki Swim2win.  

Warto nadmienić, że Uczelnia każdorazowo traktuje opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 

należytą powagą i w stosownym zakresie, wprowadza jej zalecenia w życie. Takiej szczególnej 

analizie poddawane są zarówno wskazania Zespołów Oceniających PKA, powstające w wyniku 

akredytacji przeprowadzanych na innych kierunkach jak też opinie dotyczące wniosków o nadanie 

uprawnień w zakresie kształcenia na nowych kierunkach w Uczelni.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10   

Corocznie, po zakończeniu procesu dyplomowania kierownik zakładu, w porozumieniu 

z Koordynatorem Zakładowym ds. ZJK, dokonuje raz w roku weryfikacji jakości wybranych prac 

dyplomowych zgodnie z Procedurą weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się (WSZJK-U/5). 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Mocne strony: 

- wysokie miejsca KPU w rankingach 

uczelni wyższych w regionie, 

- oferta kształcenia dostosowana do 

potrzeb lokalnego rynku pracy, 

- bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura 

dydaktyczno-naukowa (pracownie, sale 

sportowe, dom studenta, basen, stadion, 

siłownia bogato wyposażona biblioteka, 

czytelnia, itp.), 

- dobra współpraca z jednostkami 

samorządu terytorialnego, klubami i 

innymi instytucjami związanymi z 

kulturą fizyczną, 

- wysoki, stabilny poziom kadry 

dydaktycznej, nauczyciele akademiccy 

z dużym doświadczeniem praktycznym 

zdobytym poza Uczelnią, 

- podnoszenie jakości kształcenia, 

monitorowanie rynku pracy i 

zapotrzebowania na specjalistów 

związanych z dziedziną kultury 

fizycznej- wprowadzanie nowych 

rynkowych specjalności kształcenia, 

- możliwość podjęcia studiów II stopnia 

w KPU Krosno na kierunku 

Zarządzanie oraz na kierunku 

Wychowanie fizyczne na Uniwersytecie 

Rzeszowskim. 

Słabe strony: 

- niewystarczające zaangażowanie 

interesariuszy zewnętrznych przy 

opracowaniu koncepcji kształcenia, 

- mała aktywność i liczba studentów 

zaangażowanych w pracę kół naukowych 

i badania naukowe,  

- mała liczba studentów kierunku 

podejmujących studia w zagranicznych 

uczelniach w ramach programu Erasmus 

+, 

- skromny dorobek naukowy części 

pracowników dydaktycznych, zwłaszcza 

z dorobkiem pozauczelnianym 

zatrudnionych na umowy cywilno-

prawne, 

- wzrost kosztów kształcenia przy 

zmniejszającej się liczbie studentów. 
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Szanse: 

- zatrudnienie młodej kadry w miejsce 

wypalonych zawodowo nauczycieli 

przechodzących na emeryturę,  

- wykształcenie u rodziców postaw 

prozdrowotnych i zwiększone 

zapotrzebowanie na instruktorów, 

animatorów sportu dzieci i młodzieży,  

- zmiana postaw i zwiększone 

zainteresowanie społeczeństwa zdrowym 

stylem życia, 

- starzenie się społeczeństwa i zwiększone 

Zagrożenia: 

- zwiększona konkurencyjność na ryku 

pracy poprzez zmiany w Karcie 

Nauczyciela i zwiększoną liczbę pensum 

dydaktycznego nauczycieli,  

- słabnący prestiż zawodu nauczyciela i 

jego wynagrodzenie, 

- zmniejszająca się rekrutacja na studia 

spowodowana: demografją, 

podejmowaniem przez kandydatów pracy 

zarobkowej, wyjazdy za granicę,  małą 

zdawalność matury. 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 63 

 

zapotrzebowanie na animatorów zdrowia, 

- współpraca z klubami sportowymi, oferta 

kształcenia dla zawodników-studentów, 

- przekształcenie w Akademię Nauk 

Stosowanych i uzyskanie samodzielnych 

praw w zakresie kształcenia nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


