
Załącznik nr 1  

do Uchwały nr 33/2016/2017 

Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  

w Białej Podlaskiej  

z dnia 08 marca 2017 r. 

 

Program kształcenia na kursie dokształcającym 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 

Jednostka prowadząca kurs 
dokształcający 

Zakład Gier Sportowych 

Nazwa kursu Instruktor Korfballu 

Typ kursu Kwalifikacyjny 

Opłata za kurs (całość) 150 zł 

Określenie obszaru kształcenia/obszarów 
kształcenia, do którego przyporządkowany jest 
kurs dokształcający 

M (nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o 
kulturze fizycznej).  

Ogólne cele kształcenia Wyposażenie kursanta w wiedzę z zakresu metodyki 
prowadzenia zajęć z korfballu, techniki wykonywania 
elementów technicznych oraz taktyki gry. Również 
uzyskanie wiedzy na temat planowania i prowadzenia 
zajęć z korfballu. Przygotowanie do prowadzenia 
samodzielnych zajęć z korfballa w zakresie nauczania, 
doskonalenia podstawowych elementów technicznych 
występujących w tej grze.  

Związek efektów kształcenia z misją 
i strategią uczelni 

Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr na potrzeby 
sportu i rekreacji, zgodne z celem strategicznym 6.1 (cel 
operacyjny 3). 

Wymagania wstępne Studenci i absolwenci kierunku wychowanie fizyczne i 
sport. 

Zasady rekrutacji Rekrutacja ciągła. 

Limit przyjęć (od … do) Do 24 osób. 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji 

6 

Liczba semestrów 1 

Opis zakładanych efektów kształcenia 
dla kursu dokształcającego 

Wg wzoru w załączniku 6. 

Plan kursu Wg wzoru w załączniku 7. 

Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia 
składające się na program kursu 
dokształcającego uwzględniające metody 
weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez 
słuchaczy 

Wg wzoru w załączniku 8. 

Wymogi związane z ukończeniem kursu (praca 
końcowa/egzamin końcowy/inne) 

Egzamin końcowy, zaliczenie części praktycznej. 

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia 

Ocena jakości kształcenia przez Komisję ds. Jakości i  
Programów Kształcenia. Weryfikacja osiągniętych 
efektów kształcenia (ankieta prowadzona wśród 
uczestników kursu), oceniająca realizowane treści 
programu kursu. 

 



Moduły realizowane podczas kursu 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły kształcenia Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 

realizacji 
zajęć 

Przynależ- 
ność 

do obszaru 
kształcenia 

Zakładane 
efekty 

kształcenia 

Sposoby weryfikacji 
efektów kształcenia 

Moduł I 
 
Teorii i technologii 
procesu 
treningowego 
 

1  
wykłady 

 
M 

IK_W01, IK_W02, 
IK_W03, IK_W04, 

IK_W05 

 
egzamin ustny, 

Moduł II 
 
Nauczania i 
doskonalenia 
elementów 
technicznych 

1  
ćwiczenia 

 
M 

IK_W02, IK_U02, 
IK_U03, IK_U04, 

IK_K03 

 
egzamin ustny, 

zaliczenie praktyczne 

Moduł III 
 
Nauczania i 
doskonalenia taktyki 
gry 

1  
ćwiczenia 

 
M 

IK_W05, IK_U05, 
IK_U06, IK_K04, 

IK_K05 

 
egzamin ustny, 

zaliczenie praktyczne 

Moduł IV 
 
Praktyk 

1 ćwiczenia M IK_W05, IK_U01, 
IK_U05, IK_U06, 
IK_K01, IK_K02, 

IK_K04 

 
egzamin ustny, 

zaliczenie praktyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

Efekty kształcenia na kursie instruktora Korfballu 

Wydział prowadzący kurs Wychowania Fizycznego i Sportu 

Nazwa kursu Instruktor Korfballu 

Poziom kształcenia I i II stopień 

Umiejscowienie kursu w obszarach 

kształcenia (uzasadnienie) 

Kurs Instruktora Korfballu umiejscowiono w obszarze  

kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o 

zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jego 

usytuowanie w tym obszarze wynika z jednolitego 

obszaru zainteresowań, jakim jest prozdrowotny styl 

życia, obejmujący aktywność fizyczną człowieka w jej 

różnych formach i odmianach. 

 

Symbol Efekty kształcenia na kursie – Instruktor Korfballu 

 WIEDZA 

IK_ W01 

 

Zna i rozumie podstawowe mechanizmy interakcji społecznych oraz 

mechanizmy zachowań jednostek i zbiorowości w sytuacjach społecznych. 

IK_ W02 

 

Zna i rozumie podstawowe metody i formy kształcenia, a także technikę i 

metodykę nauczania w dyscyplinie korfball. 

IK_ W03 

 

Ma podstawową wiedzę i zna fundamentalną terminologię nauk o sporcie 

(pojęcia, teorie, metody i koncepcje dotyczące treningu sportowego). 

IK_ W04 

 

Zna podstawowe zasady przygotowania, organizowania i przeprowadzania 

przedsięwzięć sportowych. 

IK_ W05 

 

Zna przepisy gry, tendencje w ich interpretacji i sędziowanie zawodów.  

 UMIEJĘTNOŚCI 

IK_ U01 

 

Potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i bezpiecznie  zorganizować 

przedsięwzięcia sportowe. 

IK_ U02 

 

Potrafi formułować cele oraz dobierać metody i techniki niezbędne do 

modelowania zachowań uczestników form działalności sportowej. 

IK_ U03 

 

Posiada umiejętność wykonywania podstawowych pomiarów fizycznych oraz 

wysiłkowych organizmu i wyznaczania  obciążeń treningowych. 

IK_ U04 

 

Posiada umiejętności ruchowe z zakresu dyscypliny sportu umożliwiające 

samodzielne uczestnictwo w formach zajęć sportowych oraz samodzielne 

prowadzenie zajęć sportowych. 

IK_ U05 

 

Posiada umiejętności doboru form aktywności fizycznej oraz realizacji zajęć 

sportowych i rekreacyjnych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych człowieka 

w zakresie działalności sportowej. 

IK_ U06 

 

Posiada umiejętność posługiwania się zasadami, formami, środkami i metodami 

w projektowaniu i realizacji treningu sportowego. 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

IK_ K01 

 

Propaguje prozdrowotny styl życia. 

IK_ K02 

 

Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. 

IK_ K03 

 

Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i wykonywania 

zadań zawodowych. Jest odpowiedzialny, profesjonalny i etycznie realizuje 

powierzone mu zadania. 

IK_K04 Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w życiu społecznym ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru  sportu. Realizuje zadania w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo uczestnikom działań sportowych. 

IK_K05 

 

Posiada zdolność do pracy w zespole - aktywnie uczestniczy w pracy grup 

(zespołów) i organizacji realizujących cele społeczne, szczególnie w zakresie 

działalności sportowej. 

 

  



Załącznik nr 7 

Plan kurs kwalifikacyjnego 

Lp. Nazwa modułu 
kształcenia 

forma zajęć O/F* liczba godzin 
kontaktowych 

Liczba 
punktów 

ECTS 
1. Moduł I 

 
Teorii i technologii 
procesu treningowego 
 

 
wykłady 

obowiązkowy 

 
15 

1 

2. Moduł II 
 
Nauczania i doskonalenia 
elementów technicznych 

 
ćwiczenia 

 
obowiązkowy 

 
20 

1 

3. Moduł III 
 
Nauczania i doskonalenia 
taktyki gry 

 
ćwiczenia 

 
obowiązkowy 

 
15 

1 

4. Moduł IV 
 
Praktyk 

 
ćwiczenia 

 
obowiązkowy 

 
20 

1 

 

                                                                                Łączna liczba godzin : 70 

Łączna liczba punktów ECTS w ramach godzin kontaktowych: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 

Sylabus kursu 

Kurs – Instruktor Korfballu 

Cel kursu:  

Wyposażenie kursanta w wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z korfballu, techniki 

wykonywania elementów technicznych oraz taktyki gry. Również uzyskanie wiedzy na temat 

planowania i prowadzenia zajęć z korfballu. Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych zajęć z 

korfballu w zakresie nauczania, doskonalenia podstawowych elementów technicznych występujących 

w tej grze.   

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć Sposób oceny 

WIEDZA 

IK_W01. Zna i rozumie podstawowe mechanizmy 

interakcji społecznych oraz mechanizmy zachowań 

jednostek i zbiorowości w sytuacjach społecznych. 

IK_W02. Zna i rozumie podstawowe metody i formy 

kształcenia, a także technikę i metodykę nauczania w 

dyscyplinie korfball. 

IK_W03. Ma podstawową wiedzę i zna fundamentalną 

terminologię nauk o sporcie (pojęcia, teorie, metody i 

koncepcje dotyczące treningu sportowego). 

IK_W04. Zna podstawowe zasady przygotowania, 

organizowania i przeprowadzania przedsięwzięć 

sportowych. 

IK_W05. Zna przepisy gry, tendencje w ich interpretacji i 

sędziowanie zawodów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

wykłady, 
ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
egzamin pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

IK_ U01. Potrafi samodzielnie i w zespole zaplanować i 

bezpiecznie  zorganizować przedsięwzięcia sportowe. 

IK_ U02. Potrafi formułować cele oraz dobierać metody i 

techniki niezbędne do modelowania zachowań 

uczestników form działalności sportowej. 

IK_ U03. Posiada umiejętność wykonywania 

podstawowych pomiarów fizycznych oraz wysiłkowych 

organizmu i wyznaczania  obciążeń treningowych. 

IK_ U04. Posiada umiejętności ruchowe z zakresu 

dyscypliny sportu umożliwiające samodzielne 

uczestnictwo w formach zajęć sportowych oraz 

samodzielne prowadzenie zajęć sportowych. 

IK_ U05. Posiada umiejętności doboru form aktywności 

fizycznej oraz realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaliczenie praktyczne 



uwzględnieniem potrzeb rozwojowych człowieka w 

zakresie działalności sportowej. 

IK_ U06. Posiada umiejętność posługiwania się zasadami, 

formami, środkami i metodami w projektowaniu i 

realizacji treningu sportowego. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

IK_ K01. Propaguje prozdrowotny styl życia. 

IK_ K02. Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia 

nabytej wiedzy i umiejętności. 

IK_ K03. Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędny do 

kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych. Jest 

odpowiedzialny, profesjonalny i etycznie realizuje 

powierzone mu zadania. 

IK_K04.  Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w 

życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru  sportu. Realizuje zadania w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo uczestnikom działań sportowych. 

IK_KO5. Posiada zdolność do pracy w zespole - aktywnie 

uczestniczy w pracy grup (zespołów) i organizacji 

realizujących cele społeczne, szczególnie w zakresie 

działalności sportowej. 

 

 
 

 
 
 
 

ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
egzamin pisemny, 
zaliczenie praktyczne 

Punkty ECTS (1 pkt ECTS = 25 godz.): 

godziny kontaktowe   70 

przygotowanie do zajęć  35 h 

zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10 h 

przygotowanie do egzaminu  20 h 

  przygotowanie konspektu prowadzonych zajęć 15 h 

 

Razem 150 godz. = 6 ECTS 


