
KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE 

 

Wykaz przedmiotów do prowadzenia w formie bezpośredniego kontaktu 

 dla kierunku WF I st. I rok 

przedmiot forma liczba godzin miejsce 

Muzyka, rytm, taniec ćwiczenia 30 Hala al. Piastów 

Teoria i metodyka piłki ręcznej ćwiczenia 30 Hala al. Piastów 

Zabawy i gry ruchowe ćwiczenia 30 Hala al. Piastów 

Teoria i metodyka gimnastyki ćwiczenia 30 Sala ul. 
Wielkopolska 

Anatomia 
 

ćwiczenia 30 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Biologiczne podstawy wysiłku ćwiczenia 15 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Pierwsza pomoc przedmedyczna  
 

ćwiczenia 15 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Teoria sportu ćwiczenia 15 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Teoria i metodyka lekkiej atletyki ćwiczenia 30 Stadion ul. Litewska 

Wioślarstwo ćwiczenia 15 Pływalnia SDS 

 

Podsumowanie obciążenia dydaktycznego w kontakcie bezpośrednim: 

Łącznie studenci w kontakcie bezpośrednim zrealizują 240 h (bloki po 3 h czyli 80 bloków). 

Zajęcia rozpoczną się 12.10.2020. 

Przy planowaniu średnio 3 bloków przedmiotowych dziennie zajęcia mogą zostać zrealizowane przez 

27 dni dydaktycznych, następnie studenci mogą przejść na kształcenie zdalne. 

 

Wykaz przedmiotów do prowadzenia w formie bezpośredniego kontaktu  

dla kierunku WF I st. II rok 

przedmiot forma liczba godzin miejsce 

Teoria i metodyka koszykówki ćwiczenia 30 Hala al. Piastów 

Specjalizacja trener personalny ćwiczenia 26 Sala ul. Wielkopolska 

Biochemia wysiłku fizycznego ćwiczenia 30 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Teoria i metodyka pływania ćwiczenia 30 Pływalnia SDS 

Specjalizacja piłka nożna ćwiczenia 30 Boisko ul. Witkiewicza 

 

Podsumowanie obciążenia dydaktycznego w kontakcie bezpośrednim: 

Łącznie studenci w kontakcie bezpośrednim zrealizują 146 h (bloki po 3 h czyli 49 bloków). 

Zajęcia rozpoczną się 2.10.2020. 



Przy planowaniu średnio 3 bloków przedmiotowych dziennie zajęcia zostaną zrealizowane przez 17 

dni dydaktycznych, następnie studenci mogą przejść na kształcenie zdalne. 

 

Wykaz przedmiotów do prowadzenia w formie bezpośredniego kontaktu  

dla kierunku WF I st. III rok 

 

przedmiot forma liczba godzin miejsce 

Teoria i metodyka piłki siatkowej ćwiczenia 20 Hala al. Piastów 

Trener personalny ćwiczenia 30 Sala ul. Wielkopolska 

Dydaktyka wf na I i II etapie 
edukacyjnym 

ćwiczenia 30 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Dydaktyka zajęć z osobami z 
dysfunkcjami 

ruchowymi - część 1  

ćwiczenia 20 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Teoria i metodyka piłki nożnej ćwiczenia 20 Boisko ul. Witkiewicza 

Przygotowanie merytoryczne z 
piłki nożnej 

ćwiczenia 30 Boisko ul. Witkiewicza 

Seminarium seminarium 30 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

 

Podsumowanie obciążenia dydaktycznego w kontakcie bezpośrednim: 

Łącznie studenci w kontakcie bezpośrednim zrealizują 180 h (bloki po 3 h czyli 60 bloków). 

Zajęcia rozpoczną się 2.10.2020. 

Przy planowaniu średnio 3 bloków przedmiotowych dziennie zajęcia mogą zostać zrealizowane przez 

20 dni dydaktycznych, następnie studenci mogą przejść na kształcenie zdalne. 

 

 

Wykaz przedmiotów do prowadzenia w formie bezpośredniego kontaktu  

dla kierunku WF II st. I rok 

przedmiot forma liczba godzin miejsce 

Teoria i metodyka sportów 
zespołowych: piłka ręczna 

ćwiczenia 30 Hala al. Piastów 

Kulturystyka i fitness ćwiczenia 15 Sala ul. Wielkopolska 

Teoria i metodyka sportów 
indywidualnych: gimnastyka 

ćwiczenia 30 Sala ul. Wielkopolska 

Teoria i metodyka sportów 
indywidualnych: pływanie 

ćwiczenia 15 Pływalnia SDS 

 

Podsumowanie obciążenia dydaktycznego w kontakcie bezpośrednim: 

Łącznie studenci w kontakcie bezpośrednim zrealizują 90 h (bloki po 3 h czyli 30 bloków). 



Zajęcia rozpoczną się 12.10.2020. 

Przy planowaniu średnio 3 bloków przedmiotowych dziennie zajęcia mogą zostać zrealizowane przez 

10 dni dydaktycznych, następnie studenci mogą przejść na kształcenie zdalne. 

 

 

Wykaz przedmiotów do prowadzenia w formie bezpośredniego kontaktu  

dla kierunku WF II st. II rok 

przedmiot forma liczba godzin miejsce 

Teoria i metodyka sportów 
zespołowych: piłka siatkowa 

ćwiczenia 30 Hala al. Piastów 

Teoria i metodyka treningu 
sportowego 

ćwiczenia 15 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Seminarium magisterskie ćwiczenia 30 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Dydaktyka przedmiotu w szkole 
podstawowej 

ćwiczenia 30 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Aktywność fizyczna osób 
niepełnosprawnych 

ćwiczenia 30 Sala ul. 
Wielkopolska 

Podstawy samoobrony ćwiczenia 15 Sala ul. 
Wielkopolska 

 

Podsumowanie obciążenia dydaktycznego w kontakcie bezpośrednim: 

Łącznie studenci w kontakcie bezpośrednim zrealizują 150 h (bloki po 3 h czyli 50 bloków) 

Zajęcia rozpoczną się 2.10.2020. 

Przy planowaniu średnio 3 bloków przedmiotowych dziennie zajęcia zostaną zrealizowane przez 17 

dni dydaktycznych, następnie studenci mogą przejść na kształcenie zdalne. 

 


