
Załącznik nr 1 

do uchwały nr 26/2016/2017 

Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia  

w Białej Podlaskiej 

z dnia 08 grudnia 2016 r. 

 

 

Załącznik nr 5 

Program kształcenia na kursie dokształcającym 

Wydział Turystyki i Zdrowia 

Jednostka prowadząca kurs 
dokształcający 

Zakład Turystyki 

Nazwa kursu Aqua animator 

Typ kursu Doskonalący 

Przewidywana opłata za kurs (całość) 199 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 kursantów w wiedzę i umiejętności z 
zakresu aqua animacji dla dzieci i dorosłych. 
Przygotowanie do samodzielnego  prowadzenia 
zajęć na obiektach basenowych (hotele, aqua parki, 
ośrodki wypoczynkowe). 

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 Ukończony 18 rok życia; średnie wykształcenie  

Zasady rekrutacji Rekrutacja ciągła. 

Limit przyjęć (od … do) min. 12 osób 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji 

1 

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) 

Zaliczenie części praktycznej, praca końcowa.  



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 

Przynależn
ość  

do obszaru 
kształcenia 

Zakładane 
efekty 

kształcenia 

Sposoby weryfikacji 
efektów kształcenia 

Moduł I 
Zagadnienia 
teoretyczne 
 

 
1 

 
wykłady, 
ćwiczenia 

 
M 

AqA_ W01, AqA_ 

W02, AqA_ W03,  

AqA_ W04, AqA_ 

W05, AqA_ W06, 

AqA_ K01, AqA_ 

K02, AqA_ K03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zaliczenie praktyczne. 

praca końcowa 

Moduł II 
Część praktyczna  
 

 
ćwiczenia 

 
M 

AqA_ W01, AqA_ 

W02, AqA_ W03,  

AqA_ W04, AqA_ 

W05, AqA_ W06, 

AqA_U01,AqA_U02

AqA_U03,AqA_U0,  

AqA_ K01, AqA_ 

K02, AqA_ K03.  

 

 
 zaliczenie praktyczne, 

praca końcowa 

 

 

 



Załącznik nr 6 

Efekty kształcenia na kursie Aqua animator 

Wydział prowadzący kurs Turystyki i Zdrowia 

Nazwa kursu Aqua animator 

Poziom kształcenia I i II stopień 

Umiejscowienie kursu w obszarach 

kształcenia (uzasadnienie) 

Kurs Aqua animator 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 i w jej 

różnych formach i odmianach. 

 

Symbol Efekty kształcenia na kursie – Aqua animator 

 WIEDZA 

AqA_ W01 

 

Zna zadania aqua animatora i jego rolę w pracy dziećmi i dorosłymi 

AqA_ W02 

 

Zna mechanizmy funkcjonowania grupy i komunikacji w grupie 

 

AqA_ W03 

 

Zna zasady planowania i organizacji zajęć z dziećmi i dorosłymi 

AqA_ W04 

 

Zna gry i zabawy animacyjne i integracyjne w wodzie  

AqA_ W05 

 

Zna nowoczesne formy rekreacji w wodzie 

AqA_ W06 

 

Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 UMIEJĘTNOŚCI 

AqA_ U01 

 

Planuje, organizuje i realizuje zajęcia z zakresu aqua animacji 

AqA_ U02 

 

Dobiera gry i zabawy adekwatne do wieku i zainteresowań uczestników 

AqA_ U03 

 

Potrafi wykorzystać  muzykę i nowoczesne środki dydaktyczne stosowane w 

aqua animacji 

AqA_ U04 

 

Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zastosować defibrylator 

AED 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

AqA_ K01 

 

Propaguje aktywny styl życia 

AqA_ K02 

 

Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć 

 

AqA_ K03 Prowadzi działania edukacyjne poprzez aqua animację 



Załącznik nr 7 

Plan kursu 

Lp. Nazwa modułu 
kształcenia 

forma zajęć O/F* liczba godzin 
kontaktowych 

Liczba 
punktów 

ECTS 
1. Moduł I 

Zagadnienia teoretyczne 
 

wykłady, 
ćwiczenia 

Obowiązkowy 
 

2 
 
 

1 

2. Moduł II 
Część praktyczna 

 
ćwiczenia 

 
Obowiązkowy 

 
6 

   Łączna liczba godzin kontaktowych : 8 

   Liczba punktów ECTS: 1 

 

 

Załącznik nr 8 

Kurs – Aqua animator 

Cel kursu:  

Wyposażenie kursantów w wiedzę i umiejętności z zakresu aqua animacji dla dzieci i dorosłych. 

Przygotowanie do samodzielnego  prowadzenia zajęć na obiektach basenowych (hotele, aqua parki, 

ośrodki wypoczynkowe). 

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć Sposób oceny 

WIEDZA 

AqA_W01 Zna zadania aqua animatora i jego rolę w pracy 
dziećmi i dorosłymi 
AqA_W02 Zna mechanizmy funkcjonowania grupy i 

komunikacji w grupie 

AqA_W03 Zna zasady planowania i organizacji zajęć z 
dziećmi i dorosłymi 
AqA_W04 Zna gry i zabawy animacyjne i integracyjne w 
wodzie 
AqA_W05 Zna nowoczesne formy rekreacji w wodzie 
AqA_W06 Zna zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej 
 

 
 
 
 

wykłady, 
ćwiczenia 

 
 
 
 
zaliczenie praktyczne, 
praca końcowa 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

AqA_U01 Planuje, organizuje i realizuje zajęcia z zakresu 

aqua animacji 

AqA_U02 Dobiera gry i zabawy adekwatne do wieku i 

 
 
 

ćwiczenia 

 
 
 
zaliczenie praktyczne, 
praca końcowa 



zainteresowań uczestników 

AqA_U03 Potrafi wykorzystać atrakcyjny sprzęt, muzykę i 

środki dydaktyczne stosowane w aqua animacji 

AqA_U04 Potrafi udzielić pierwszej pomocy 

przedmedycznej oraz zastosować defibrylator AED 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

AqA_K01 Propaguje aktywny styl życia 

AqA_K02 Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

uczestników zajęć 

AqA_K03 Prowadzi działania edukacyjne poprzez aqua 

animację 

 

 

 
 

ćwiczenia 
 
 
 
 
 

 
 
zaliczenie praktyczne 

  

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

godziny kontaktowe:   8 

przygotowanie do zajęć:  5 h 

zapoznanie się ze wskazaną literaturą: 5 h 

przygotowanie do egzaminu:  -  

  przygotowanie pracy końcowej:  7 h 

  

 Razem godzin kontaktowych: 8 

 Razem godzin: 25 = 1 ECTS 

 

 


