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WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU „SEMINARIUM MAGISTERSKIE” 

NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE 

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 

 

STUDIA STACJONARNE 

Lp. Nazwisko i imię Tematyka 

1.  
dr hab. Jacek Wąsik, prof. 

AJD 

1. Biomechaniczna analiza ruchów człowieka.  

2. Weryfikacja zachowań prozdrowotnych człowieka.  

3. Prace badawcze dotyczące sztuk i sportów walki w różnych kontekstach. 

2.  
dr hab. Tomasz Gabryś, prof. 

AJD 

1.Sprawność fizyczna w różnych formacjach służb mundurowych  

2.Obciążenia treningowe - relacje między obciążeniem wewnętrznym i 

zewnętrznym  

3.Analizy wyniku sportowego, przebiegu walki sportowej i czynności gracza na 

różnych poziomach sportowych 

3.  
dr hab. Arkadiusz Marzec, 

prof. AJD 

1.Profilaktyka społeczna. 

2.Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. 

3.Czas wolny dzieci i młodzieży. 

4.Agresja i przemoc w szkole. 

5.Aktywność i sprawność fizyczna, motywy i bariery podejmowania aktywności 

fizycznej. 

6.Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w świetle podstawy programowej. 

7.Nowe formy i trendy zachowań dzieci i młodzieży. 

8.Aktywność fizyczna osób starszych. 

9.Inne tematy do uzgodnienia w trybie indywidualnym. 

4.  
Dr Cezary Michalski 

1. Analiza obciążeń treningowych w sporcie. 

2. Analiza ilościowych i jakościowych składników żywieniowych w diecie 

człowieka. 

5.  
Dr Karol Pilis 

1.Żywienie człowieka 

2. Piłka nożna jako czynnik motywacji, aktywności, rekreacji i zdrowia człowieka 
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WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU „SEMINARIUM DYPLOMOWE” 

NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE 

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 

STUDIA STACJONARNE 

Lp. Nazwisko i imię Tematyka 

1.  
dr hab. Jacek Wąsik, prof. 

AJD 

1. Biomechaniczna analiza ruchów człowieka.  

2. Weryfikacja zachowań prozdrowotnych człowieka.  

3. Prace badawcze dotyczące sztuk i sportów walki w różnych kontekstach. 

2.  
dr hab. prof. AJD Tomasz 

Gabryś 

1.Analiza gry w grach drużynowych w ujęciu wskaźników ilościowych i 

jakościowych  

2.Obciążenia treningowe - relacje między obciążeniem wewnętrznym i 

zewnętrznym  

3.Zmienność wskaźników efektywności gry w ligach europejskich - obserwacje 

longitudinalne 

3.  
dr hab. Arkadiusz Marzec, 

prof. AJD 

1.Profilaktyka społeczna. 

2.Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. 

3.Czas wolny dzieci i młodzieży. 

4.Agresja i przemoc w szkole. 

5.Aktywność i sprawność fizyczna, motywy i bariery podejmowania aktywności 

fizycznej. 

6.Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w świetle podstawy programowej. 

7.Nowe formy i trendy zachowań dzieci i młodzieży. 

8.Aktywność fizyczna osób starszych. 

9.Inne tematy do uzgodnienia w trybie indywidualnym. 

4.  
Dr Cezary Michalski 

1. Analiza obciążeń treningowych w sporcie. 

2. Analiza ilościowych i jakościowych składników żywieniowych w diecie 

człowieka. 

5.  
Dr Karol Pilis 

1.Wydolność i sprawność fizyczna człowieka 

2.Żywieniae człowieka 

3. Piłka nożna jako czynnik motywacji, aktywności, rekreacji i zdrowia człowieka 

4.Turystyka aktywna 
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WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU „SEMINARIUM DYPLOMOWE” 

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 
STUDIA NIESTACJONARNE 

Lp. Nazwisko i imię Tematyka 

1. 
dr hab. Arkadiusz Marzec, 

prof. AJD 

1.Profilaktyka społeczna. 

2.Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. 

3.Czas wolny dzieci i młodzieży. 

4.Agresja i przemoc w szkole. 

5.Aktywność i sprawność fizyczna, motywy i bariery podejmowania aktywności 

fizycznej. 

6.Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w świetle podstawy programowej. 

7.Nowe formy i trendy zachowań dzieci i młodzieży. 

8.Aktywność fizyczna osób starszych. 

9.Inne tematy do uzgodnienia w trybie indywidualnym. 

2. 
Dr Cezary Michalski 

1. Analiza obciążeń treningowych w sporcie. 

2. Analiza ilościowych i jakościowych składników żywieniowych w diecie 

człowieka. 
 
 

 


