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KLASYFIKACJA ISCED
I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział/y prowadzący/e studia

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

2

Nazwa kierunku studiów

diagnostyka sportowa

3

Poziom kształcenia

studia I stopnia

4

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej )

Obszar: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze
fizycznej
Dziedzina: dziedzina nauki o kulturze fizycznej
Dyscyplina/y: dziedzina nauki o kulturze fizycznej
Dyscyplina wiodąca: dziedzina nauki o kulturze fizycznej

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

Kierunek przyporządkowany w 100 % do jednego obszaru kształcenia.

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Głównym celem kształcenia na tym kierunku jest uzyskanie przez
Absolwenta kwalifikacji z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej,
kształtowane umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod
badawczych oraz analizy i interpretacji danych uzyskiwanych przy użyciu
specjalistycznej aparatury diagnostycznej.
Przewidywane możliwości zatrudnienia obejmują pracę w klubach
sportowych w charakterze konsultanta / specjalisty lub członka sztabu
szkoleniowego wspierającego proces treningu sportowego w dyscyplinach
zespołowych lub indywidualnych. Absolwenci kierunku będą przygotowani
do pracy, w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych jako
specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej osób w różnym wieku.
Uzyskane kompetencje pozwolą na świadczenie usług w zakresie doboru
właściwych programów aktywności fizycznej (prozdrowotnej, sportowej,
rekreacyjnej), diety oraz ewentualnej suplementacji. Potencjalnymi
miejscami pracy dla specjalistów diagnostyki sportowej są także placówki
edukacyjne, takie jak Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz Centra
Kształcenia Sportowego,
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szkółki sportowe, akademickie lub szkolne klubu sportowe itp.
Kompetencje absolwenta pozwolą na podjęcie pracy w laboratoriach
naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze
fizycznej (ang. Sport Science).
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku diagnostyka sportowa
mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów
drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie
Szczecińskim lub innych uczelniach. Warto dodać, że Wydział Kultury
Fizycznej i Promocji Zdrowia US planuje w przyszłości uruchomienie
kształcenia na studiach drugiego stopnia.

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

10

Możliwości dalszego kształcenia:

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Kierunek studiów diagnostyka sportowa umożliwi realizację nadrzędnej
misji Uniwersytetu Szczecińskiego, jaką jest zapewnienie równorzędności
kształcenia i nauki poprzez prowadzenie niezależnej i stojącej na wysokim
poziomie działalności badawczej oraz dydaktycznej. Uwzględnienie
ścisłych powiązań między tymi dwoma obszarami odbywać będzie się
dzięki zaangażowaniu pracowników naukowo-dydaktycznych osiągających
znaczące sukcesy w prowadzeniu badań naukowych, będących
równocześnie nauczycielami akademickimi odpowiedzialnymi za realizację
zajęć ze studentami studiującymi kierunek diagnostyka sportowa. Oferta
kształcenia studentów na tym kierunku jest dostosowywana do wyzwań
współczesności, zgodnie z wymogami oraz standardami europejskimi i
światowymi aktualnie obowiązującymi w zakresie nauk o kulturze fizycznej.
W ramach realizacji misji społecznej, obejmującej umożliwienie dostępu do
wiedzy i jej upowszechnianie, Absolwenci kierunku diagnostyka sportowa
nabędą kompetencji prowadzenia przydatnych społecznie badań w
zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, a upowszechniając ich wyniki
oraz pełniąc również funkcje eksperckie i doradcze będą czynnie
uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym regionu Pomorza
Zachodniego i kraju, pomagając w rozwiązywaniu bieżących problemów
związanych z funkcjonowaniem różnego rodzaju ośrodków sportowych,
rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Absolwenci kierunku diagnostyka
sportowa będą również uczestniczyć w planowaniu przyszłych działań w
sporcie wysokokwalifikowanym i amatorskim oraz w realizacji strategii
związanych z rozwiązywaniem problematyki aktywności fizycznej na
szczeblu regionalnym i krajowym.

12

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata
ubiegającego się o przyjęcie na studia

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu
maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać
po jednym przedmiocie z każdej grupy.
Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): matematyka, biologia, chemia, fizyka
i astronomia
Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny, matematyka,
geografia, informatyka
Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): język polski, wiedza o
społeczeństwie,
Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym
to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie
dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

13

Uzasadnienie utworzenia kierunku studiów
<br><i>(gdy dokumentacja wysyłana jest do
MNiSW)</i>

Współczesny sport jest zorientowany na indywidualizację procesu treningu
a w szczególności wymaga implementacji aktualnej wiedzy naukowej z
obszaru nauk o kulturze fizycznej do codziennej pracy sztabów
treningowych zarówno w dyscyplinach indywidualnych jak i w sportach
zespołowych. Należy podkreślić, że również zwiększające się społeczne
zainteresowanie uczestnictwem w sporcie rekreacyjnym wymaga
wdrożenia programów aktywności opartych na racjonalnych podstawach
wiedzy teoretycznej, popartej wynikami badań naukowych,
ukierunkowanych na aspekty utrzymania zdrowia i dobrej jakości życia. W
tym kontekście uwidacznia się realna potrzeba poszerzenia kwalifikacji
osób związanych z obszarem treningu sportowego i to w zakresie
profesjonalnym jak i amatorskim. Wśród pożądanych kompetencji osób
uczestniczących w prowadzeniu procesu treningu sportowego
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13

Uzasadnienie utworzenia kierunku studiów
<br><i>(gdy dokumentacja wysyłana jest do
MNiSW)</i>

są z szczególności: umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii
w procesie kontroli procesu treningu, interpretacja wyników badań oraz
wdrożenie wniosków dla optymalizacji treningu. Diagnostyka sportowa
będzie stanowiła unikatowy w skali kraju kierunek studiów, który pozwoli na
pokrycie zapotrzebowania rynkowego na specjalistów z tej dziedziny.
Należy również podkreślić, że wzbogacenie oferty dydaktycznej o tego typu
formę kształcenia znacząco wpłynie na unowocześnienie i odświeżenie
wizerunku Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US. Dużym
atutem Wydziału jest fakt wdrażania przez jego pracowników najnowszych
metod i technik badawczych (w tym technik biologii molekularnej,
współczesnej diagnostyki medycznej, metod immunologicznych, czy
szeroko rozumianych technik chromatograficznych w połączeniu ze
spektrometrią mas) do badań z zakresu kultury fizycznej, w tym i treningu
sportowego.

14

Kategoria naukowa podstawowej jednostki
organizacyjnej prowadzącej studia <br><i>(gdy
dokumentacja wysyłana jest do MNiSW)</i>

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US jest prężnie rozwijająca
się jednostką naukowo-dydaktyczna, czego dowodem jest przyznanie jej
kategorii naukowej B w wyniku minionej parametryzacji oraz nadanie
uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej.
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