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SYNTETYCZNY RAPORT Z BADAŃ NAD JAKOŚCIĄ PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA 

KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

(wyniki z roku 2006 r. w stosunku do 2013 r.) 

 

 

 

Założenia badań 
 

Przedmiot badań: jakość kształcenia 

 

Cel badań: rozpoznanie opinii studentów na temat poziomu nabytych w toku studiów kompetencji 

humanistyczno- pedagogicznych, kompetencji biomedycznych i kompetencji specjalistycznych  

z dziedziny wychowania fizycznego oraz ich przydatności zawodowej i w życiu pozazawodowym. 

 

Metoda: sondaż diagnostyczny z zastosowaniem ankiety audytoryjnej. 

Charakter badań: badania replikacyjne (badania pierwotne w roku 2006, badania wtórne – w roku 

2012). 

 

Teren i zakres badań: Politechnika Opolska, kierunek wychowanie fizyczne, roczniki kończące 

pierwszy lub drugi etap edukacji. Badaniami pierwotnymi objęto 201, a badaniami wtórnymi 154 

studentów. Badania zostały przeprowadzone przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego 

PEDEUTES, działającego przy Katedrze Metodyki Wychowania Fizycznego 

 

Sposób prezentacji wyników badań: rozkłady wyników ukazane zostaną w formie graficznej w 

postaci diagramów wartości procentowych rozmieszczonych na pięciopunktowej skali ocen, lub w 

postaci tabel zawierających średnią ważoną wartości tej skali. Oznaczać one będą wskaźnik 

przydatności, względnie wskaźnik kompetencji. Symbolem literowym WS – wskaźnik skali, WSk – 

oznaczono wskaźnik skali kobiet i WSm- wskaźnik skali mężczyzn, d- różnica między wartościami. 
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Wyniki badań 

 
1. Poziom kompetencji z przedmiotów humanistyczno-pedagogicznych i ich przydatność. 

 
Poprzez realizację przedmiotów humanistyczno-pedagogicznych dąży się do ukazania świata wartości  

i uwrażliwienia na podmiotowość człowieka, jego miejsca w społeczności i możliwość wpływu na jej 

kreowanie, na kształtowanie postaw moralnych i rozwijanie osobowości, a poprzez to 

odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za podejmowane działania. Cechy te są niezbędne  

w podejmowaniu i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych przez nauczyciela. Ukazana  

w założeniach metodologicznych ciekawość badawcza zmierzała do poszukiwania odpowiedzi na 

pytanie, jak studenci z kierunku wychowanie fizyczne, kojarzonym przede wszystkim ze sportem  

i biomedycznymi jego aspektami, oceniają poziom swoich kompetencji w tym zakresie i jak oceniają 

ich przydatność zawodową i przydatność w życiu poza zawodowym? 

 

A. Badania z roku 2006 * 
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WSk=3,55, WSm=3,49 
* Źródło: Szczepański S.: Efekty kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne Politechniki Opolskiej  

w samoocenie studentów. Politechnika Opolska 2007. 

 

 

B. Badania z roku 2012 
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Ryc. 1. Samoocena poziomu kompetencji z przedmiotów humanistyczno-pedagogicznych (w%). 
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W samoocenie badanych studentów średni poziom kompetencji z zakresu przedmiotów humanistyczno- 

społecznych jest trochę wyższy od poziomu przeciętnego. Najwyżej oceniły swoje kompetencje kobiety 

z badań przeprowadzonych 2012 roku (WS=3,73). Natomiast ich koledzy uzyskali wynik o 0,29 punktu 

niższy. Również w badaniach przeprowadzonych w 2006 roku kobiety uzyskały nieco lepszy wynik 

(WSk= 3,55) niż mężczyźni (WSm= 3,49). Nie są to jednak różnice statystycznie istotne (p>0,05). W 

ujęciu łącznym kobiet i mężczyzn wynik badań z roku 2012 był o 0,06 punktu wyższy niż wynik z 

badań z roku 2006. Oznacza to stabilność podejścia studentów do nabywania kompetencji z dziedziny 

humanistyczno-społecznej. Wyniki szczegółowe odnoszące się do poszczególnych przedmiotów są 

zróżnicowane; zależne to jest od wielu czynników, ale najistotniejszym wydaje się być przydatność 

nabytych kompetencji w pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego lub 

trenera sportu, a także możność ich wykorzystania w życiu pozazawodowym. Użytkowość programu 

kształcenia była głównym celem badawczym prezentowanych badań. 

 
Tab. 1. Hierarchia przydatności przedmiotów humanistyczno-pedagogicznych w opinii kobiet  

z uwzględnieniem różnicy między badaniami z roku 2006 i 2012. 

 

Lp. 

Przydatność zawodowa 

Lp. 

Przydatność w życiu 

Przedmioty 

Wskaźnik  

Przedmioty 

Wskaźnik 

2012 
2006 

różnica 
2012 

2006 

różnica 

1. Dydaktyka WF 4,66 - 0, 10 1. Język obcy 4.35 +0,08 

2 Pedagogika 4,48 -0,35 2. Edukacja zdrowotna 4,23 - 

3. Edukacja zdrowotna 4,20 -* 3. Pedagogika 4,13 -0,10 

4 Teoria WF 4,02 +0,18 4. 
Wychowanie zdrow. i ochrona 

środowiska 
4,12 -0,12 

5. Teoria sportu 4,01 - 4 Etyka 4,12 - 

6. Psychologia 4,00 +0,12 6. Psychologia 3,90 +0,11 

7 
Wychowanie zdrowotne i ochrona 

środowiska 
3,80 +0,05 7. Dydaktyka WF 3,86 +0,07 

8. Język obcy 3,60 +0,10 8. Ochrona własności intelektualnej 3,49 - 

9. Etyka 3,54 - 9. Teoria sportu 3,30 -0,07 

10. Historia kult. fizycznej 3,32 -0,40 10. Teoria WF. 3,27 -0,03 

11 Ochrona własności intelekt 3,30 - 11 Historia kult. fizycznej 2.87 -0,04 

12 Socjologia 2,45 +0,70 12 Socjologia   2,77 +0,40 

13 Filozofia 2,05 +0,25 13 Filozofia 2,21 +0,54 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 
3,64 3,45 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 
3,58 3,44 

 

* - przedmioty nie realizowane w programie 2006. 

 

W opinia kobiet najbardziej przydatne w pracy zawodowej jest dydaktyka WF, pedagogika, 

edukacja zdrowotna, teoria wychowania fizycznego teoria sportu i psychologia. Przedmioty te 

ocenione zostały na poziomie bardzo wysokim ( 4 i więcej punktów). Za najmniej przydatne  

w pracy zawodowej uznały one socjologię i filozofię. Natomiast w życiu pozazawodowym 

najwyższą przydatność wyniesioną ze studiów mają: język obcy, edukacja zdrowotna, pedagogika i 

etyka. Za najmniej przydatne uważają podobnie jak w poprzednio filozofię i socjologię, chociaż ich 

wartość rangowa wzrosła o około 0,20 punktu. Jaka mało przydatną uznana została także historia 

kultury fizycznej. Różnica między poziomem przydatności zawodowej i przydatności 

pozazawodowej, tej grupy przedmiotów, jest bardzo niewielka i wynosi 0,06 punktu dla frakcji 

2012 i 0,01 punktu dla frakcji 2006. Natomiast, stwierdza się pewien wzrost znaczenia tych 
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przedmiotów dla pracy zawodowej (0,19 punktu) i pozazawodowej (0,14 punktu) w przypadku 

frakcji z badań 2012. 

 
Tab. 2. Hierarchia przydatności przedmiotów humanistyczno-pedagogicznych w opinii mężczyzn z 

uwzględnieniem różnicy między badaniami z roku 2006 i 2012. 

 

Lp. 

Przydatność zawodowa 

Lp. 

Przydatność w życiu 

Przedmioty 

Wskaźnik 

Przedmioty 

Wskaźnik 

2012 
2006 

różnica 
2012 

2006 

różnica 

1. Dydaktyka WF 4,61 -0,13 1 Język obcy 4,42 -0,12 

2 Pedagogika 4,35 -0,52 2. Edukacja zdrowotna 4,20 - 

3. Język obcy 4,11 +0,02 3. Pedagogika 4,01 -0,36 

4 Psychologia 3,98 -0,35 4. Psychologia 3,93 -0,22 

5. Teoria wychowania fiz. 3,86 - 0,12 5 Etyka 3,83 - 

6. Teoria sportu 3,81 -* 6. Dydaktyka WF 3,72 +0,01 

7 Edukacja zdrowotna 3,67 - 7 
Wychowanie zdrowotne i 

ochrona środowiska 
3,39 +0,28 

8. Etyka 3,63 - 8. Teoria sportu 3,33 - 

9. Historia kult. fizycznej 3,42 - 9. Teoria WF. 3,31 -0,01 

10. 
Wychowanie zdrowotne i 

ochrona środowiska 
3,30 +0,21 10. Ochrona własności intelekt 3,22 - 

11 Ochrona własności intelekt. 3,20 - 11 Historia kult. fizycznej 2.74 -0,02 

12 Socjologia 2,39 +0,56 12 Socjologia   2,62 +0,31 

13 Filozofia 2,19 +0,33 13 Filozofia 2,26 +0,58 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 3,58 3,26 

Średnia wartość rang 

przypisanych poszczególnym 

przedmiotom.  

3,59 3,19 

 

* - przedmioty nie realizowane w programie 2006 

 

Zbliżony do wyników kobiet jest poziom i rozkład wyników badanych mężczyzn. Tylko wyraźna 

różnica (+0, 50 punktu) zachodzi w ocenie przydatności zawodowej nauki języków obcych, których 

znaczenie mężczyźni wyżej oceniają. W przypadku mężczyzn, zauważa się też  większy niż u 

kobiet wzrost znaczenia tych przedmiotów, w porównaniu  z badaniami 2006 roku. 

Uogólniając można zauważy pewien wzrost rangi przedmiotów humanistyczno- pedagogicznych. 

 
2. Poziom kompetencji z przedmiotów biomedycznych i ich przydatność. 
 

Przedmioty biomedyczne w programie studiów dotyczą poznawania phisis – biologicznej sfery 

osobowości człowieka i występujących powiązań oraz mechanizmów warunkujących kształtowania 

dobrego zdrowia i sprawności fizycznej człowieka. W badaniach zakwalifikowano do tej grupy 

przedmioty o genealogii biologicznej takie jak: biologia, anatomia, fizjologia, antropologia, z grupy 

dopełniającej: biochemia i biofizyka; oraz z grupy medycznej i kierunkowej: medycyna sportu, 

ćwiczenia korekcyjne, antropomotoryka i teoria sportu, które bazują na potencjale biologicznym 

organizmu ludzkiego. 
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A. Badania z roku 2006 

0%
3%

6,10%

15,10%

43,90%
41,20%

43,90%

36,20%

6,10%5,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

b.niski niski średni wysoki b.wysoki

Kobiety

Mężczyźni

 
WSk=3,55, WSm=3,49 

 

B. Badania z roku 2012 
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Ryc.2. Samoocena poziomu kompetencji z przedmiotów biomedycznych (w%). 

 

Z porównania poziomu samooceny poziomu kompetencji z przedmiotów biomedycznych (ryc.2) widać, 

że wyniki badań pierwotnych i wtórnych są do siebie zbliżone i utrzymują się na pograniczu poziom 

przeciętnego i wysokiego (WS=3,46 punktu). Po upływie sześciu lat u kobiet nastąpił pewien postęp 

(0,18 punktu). Średnia wartość wskaźnika skali wynosi u nich WSk= 3,64 punktu. Natomiast wyniki 

obu frakcji mężczyzn są do siebie bardzo zbliżone i utrzymują się na poziomie o 0,29 punktu niższym 

od wyników kobiet (WSm=3,47). 

Pod względem przydatności poszczególnych przedmiotów w pracy zawodowej (tab.3) kobiety 

najwyżej oceniły wartość ćwiczeń kompensacyjno- korekcyjnych (4,48 pkt.), medycyny sportu 

(4,44 pkt.), higieny(4,18 pkt.), fizjologii (4,09 pkt.) oraz anatomii (4,06 pkt.) . Wartości te 

oznaczają bardzo dużą przydatność tych przedmiotów w pracy zawodowej. Do przedmiotów trochę 

mniej przydatnych kobiety zaliczyły bezpieczeństwo i higienę pracy (3,92 pkt.), antropomotorykę 

(3,62pkt) i biomechanikę (3,40 pkt). Znacznie mniejszą przydatność przypisują antropologii (3,14 

pkt) i biochemii (3,12 pkt.), a za najmniej przydatny przedmiot uznały andragogikę (2,89 pkt.). 

Podobna jest ocena przydatności przedmiotów biomedycznych w życiu pozazawodowym, co 

podkreśla wartość utylitarną tych przedmiotów w obu aspektach życia. Na uwagę zasługuje, 

stwierdzony w badaniach wtórnych dosyć duży, bo 0,47 punktu, wzrost przydatności tych 

przedmiotów w życiu pozazawodowym. 
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Tab. 3. Hierarchia przydatności przedmiotów biomedycznych w opinii kobiet z uwzględnieniem różnicy między 

badaniami z roku 2006 i 2012. 

 

Lp. 

Przydatność zawodowa 

Lp. 

Przydatność w życiu 

Przedmioty 

Wskaźnik 

Przedmioty 

Wskaźnik 

2012 
2006 

różnica 
2012 

2006 

różnica 

1. 
Ćw. kompensacyjno-

korekcyjne 
4,48 +0,23 1 Higiena 4,37 -0,26 

2 Medycyna sportu 4,44 -0,35 2 

Ćw. kompensacyjno-

korekcyjne Medycyna 

sportu 

4,30 +0,18 

3. Higiena 4,18 -0,01 3 Fizjologia 4,18 -0,48 

4 Fizjologia 4,09 -0,20 4 Medycyna sportu 4,16 -0,35 

5. Anatomia 4,06 +0,25 5 Anatomia 4,12 -0,06 

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3,92 - 6 
Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 
3,72 - 

7 Antropomotoryka 3,62 +0,01 7 Antropomotoryka 3,31 -0,13 

8. Biomechanika 3,40 - 8 Biochemia 3,13 -0,27 

9. Antropologia 3,14 -0,05 9 Antropologia 3,00 -0,11 

10. Biochemia 3,12 -0,11 10 Biomechanika 2,97 -0,29 

11 Andragogika  2,89 - 11 Andragogika 2,72 - 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 
3,78 3,74 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 
3,63 3,16 

 

* - przedmioty nie realizowane w programie 2006 

 
Tab. 4. Hierarchia przydatności przedmiotów biomedycznych w opinii mężczyzn z uwzględnieniem różnicy 

między badaniami z roku 2006 i 2012. 

 

Lp. 

Przydatność zawodowa 

Lp. 

Przydatność w życiu 

Przedmioty 

Wskaźnik 

Przedmioty 

Wskaźnik 

2012 
2006 

różnica 
2012 

2006 

różnica 

1. 
Ćw. kompensacyjno-

korekcyjne 
4,38 -0,25 1 

Ćw. kompensacyjno-

korekcyjne  
4,22 -0,11 

2 Anatomia 4,23 -0,31 2 Higiena 4,17 -0,57 

3. Fizjologia 4,16 -0,27 3 Anatomia 4,01 -0,22 

4 Higiena 4,10 -0,45 4 Fizjologia  3,87 -0,15 

5. Medycyna sportu 3,96 -0,34 5 
Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 
3.72 - 

6. Antropomotoryka 3,75 -0,26 6 Medycyna sportu 3,54 -0,01 

7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 3,60 *- 7 Antropomotoryka 3,40 -0,16 

8. Biochemia 3,30 -0,59 8 Biochemia 3,01 -0,50 

9.  Biomechanika  3,27 - 9 Antropologia 2.98 -0,17 

10. Antropologia 3,13 -0,09 10 Biomechanika 2,52 - 

11 Andragogika 2,69 - 11 Andragogika  2,50 - 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 
3,68 3,48 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 
3,45 3,37 

 

* - przedmioty nie realizowane w programie 2006 
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Zbliżone do rozkładu wypowiedzi kobiet są wyniki mężczyzn. W ich opinii również, jako 

najbardziej przydatne zawodowo, uznano ćwiczenia kompensacyjno- korekcyjne (4,38pkt.), 

anatomię (4,23 pkt.), higienę (4,10 pkt.) a także medycynę sportu (3,96 pkt.). Mężczyźni niżej 

ocenili przydatność antropomotoryki (3,75 pkt.), BHP (3,60 pkt.), biochemii (3,30), biomechaniki 

(3,27 pkt) i antropologii (3,13 pkt). Podobnie jak w przypadku kobiet, najniżej została oceniona 

przez nich przydatność andragogiki (2,69 pkt.). W porównaniu z badaniami pierwotnymi, 

stwierdzono wzrost o 0,20 punktu przydatność tych przedmiotów w pracy zawodowej. Poziom 

przydatności przedmiotów biomedycznych w sytuacjach pozazawodowych mężczyźni ocenili  

o 0,23 punktu niżej ich przydatność w pracy zawodowej. 

 

3. Poziom kompetencji z przedmiotów sportowych i ich przydatność. 

 

Trzecią dziedziną kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne jest kształcenie w specjalnościach 

sportowych, będących najbardziej wyrazistymi przejawami technologii edukacyjnej  

w przygotowaniu do pracy zawodowej przyszłego nauczyciela wychowanie fizycznego. Ważne 

przy tym jest nie tyko zapoznawanie z warsztatem metodycznym obejmującym metody, formy  

i środki oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych, ale również usprawnienie osobiste, 

opanowanie technik ruchowych z zakresu dyscyplin indywidualnych i zespołowych. Cechą dobrego 

nauczyciela lub instruktora są wysokie kompetencje w specjalnościach sportowych, stanowiące 

podstawowy środek oddziaływań obejmujących metody, formy i środki ruchowe, a także 

usprawnienie osobiste, opanowanie technik ruchowych z zakresu dyscyplin indywidualnych  

i zespołowych. Wizytówką dobrego nauczyciela wychowania fizycznego powinna być także 

wysoka sprawność ruchowa i bogaty zasób umiejętności ruchowych, mogących służyć jako 

wzorzec i bogata oferta ruchowa dla uczniów. W badaniach nad kompetencjami z tego zakresu 

rozpoznawano przydatność i poziom opanowania siedmiu podstawowych dyscyplin sportowych  

w tym: gimnastykę, pływanie, lekkoatletykę, piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę koszykową, piłkę 

ręczną oraz interdyscyplinarną dziedzinę, jaką są gry i zabawy ruchowe. Programy tych 

przedmiotów dotyczą opanowania umiejętności specyficznych dla danej dyscypliny lub dziedziny  

i tzw.” metodyk szczegółowych”, których głównym wyróżnikiem jest specyfika nauczania danej 

dziedziny aktywności ruchowej lub dyscypliny sportu pod względem techniki, czasem taktyki ruchu 

oraz obowiązujących przepisów lub reguł postępowania. Z dydaktycznego punktu widzenia 

stanowią one skarbnicę ćwiczeń ruchowych, czyli podstawowych środków wychowania fizycznego. 

Im bogatszy zasób ćwiczeń będzie posiadał nauczyciel, tym łatwiej będzie mu przeprowadzić 

dobrą, skuteczną, atrakcyjną lekcję wychowania fizycznego lub inne zajęcia ruchowe. 

Samoocena poziomu kompetencji w zakresie przedmiotów sportowych jest wyraźnie wyższa od 

prezentowanych poprzednio grup przedmiotów humanistycznych i biomedycznych. 

 

A. Badania z roku 2006 
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B. Badania z roku 2012 
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Ryc.3. Samoocena poziomu kompetencji z przedmiotów sportowych. 

 

 

 

Wartość wskaźnika skali u kobiet wynosi 4,19 punktu i jest wyższa o 0,14 punku od wyniku kobiet 

z badań pierwotnych. Jeszcze wyższe są wyniki mężczyzn; w badaniach wtórnych wartość 

wskaźnika skali wynosi 4,41 i jest wyższa o 0,21 punktu od wyniku z roku 2006. Wskazuje to na 

wzrost poziomu kształcenia w minionym okresie w dziedzinie przedmiotów sportowych. 

 
Tab. 5. Hierarchia przydatności przedmiotów sportowych w opinii kobiet z uwzględnieniem różnicy między 

badaniami z roku 2006 i 2012. 

 

Lp. 

Przydatność zawodowa 

Lp. 

Przydatność w życiu 

Przedmioty 

Wskaźnik 

Przedmioty 

Wskaźnik 

2012 
2006 

różnica 
2012 

2006 

różnica 

1. Piłka siatkowa 4,67 -0,38 1. Pływanie 4,48 -0,07 

2 Gry i zabawy ruchowe 4,62 -0,07 2. Piłka siatkowa 4,27 -0,17 

3. Lekkoatletyka 4,61 -0,26 3. Lekkoatletyka 4,14 -0,13 

4 Piłka ręczna 4,53 -0,67 4. Gimnastyka 4,05 +0,17 

5. Piłka koszykowa 4,49 -0,35 5. Gry i zabawy ruchowe 3,98 +0,36 

6. Pływanie 4.45 -0,05 6. Piłka nożna 3,92 -0,74 

7 Gimnastyka 4,43 +0,12 7. Piłka koszykowa 3,82 -0,07 

8. Piłka nożna 4,41 -0,93 8. Piłka ręczna 3,74 -0,18 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 
4,53 4,24 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 
4,05 3,95 
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Tab. 6. Hierarchia przydatności przedmiotów sportowych w opinii mężczyzn z uwzględnieniem różnicy między 

badaniami z roku 2006 i 2012. 

 

Lp. 

Przydatność zawodowa 

Lp. 

Przydatność w życiu 

Przedmioty 

Wskaźnik 

Przedmioty 

Wskaźnik 

2012 
2006 

różnica 
2012 

2006 

różnica 

1. Piłka siatkowa 4,60 -0,39 1. Pływanie 4,41 +0,02 

2 Lekkoatletyka 4,54 -0,26 2. Piłka siatkowa 4,17 -0,22 

3. Piłka nożna 4,51 -0,08 3. Piłka nożna 4,13 0,00 

4 Gry i zabawy ruchowe 4,45 -0,24 4. Lekkoatletyka 4,04 -0,05 

5. Pływanie 4,44 -0,09 5. Gimnastyka 4,02 -0,14 

6. Piłka koszykowa 4,41 -0,28 6. Piłka koszykowa 3,95 -0,15 

7 Gimnastyka 4,37 -0,16 7. Piłka ręczna 3,94 -0,48 

8. Piłka ręczna 4,34 -0,49 8. Gry i zabawy ruchowe 3,87 -0,02 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 
4,46 4,22 

Średnia wartość rang przypisanych 

poszczególnym przedmiotom. 
4,07 3.94 

 

Na uwagę zasługuje bardzo wysoko oceniona przez badanych studentów przydatność zawodowa 

przedmiotów sportowych. Kobiety oceniły ją na 4,53 punktu, co jest rezultat o 0,29 punktu wyższy 

niż wynik badań z roku 2006. Tylko niższy 0,07 punktu jest wynik mężczyzn, którzy, w porównani 

z badaniami pierwotnymi osiągnęli postęp o 0,24 punktu. Na pograniczu oceny wysokiej i bardzo 

wysokiej ułożyły się wyniki dotyczące przydatność przedmiotów sportowych w sytuacjach 

pozazawodowych. Są one w nie wielkim stopniu wyższe od wyników z badan pierwotnych.  

W opinii badanych studentów, najbardziej przydatnymi przedmiotami w pracy zawodowej są 

kompetencje z zakresu piłki siatkowej (WSk=4,67, WSm=4,60), gier i zabaw ruchowych 

(WSk=4,62, WSm=4,45) oraz lekkiej atletyki (WSk=4,61, WSm=4,54). Niewiele mniejszy poziom 

przydatności przypisano grom sportowym, przy czym kobiety niżej oceniły przydatność piłki 

nożnej  niż uczynili to mężczyźni. Natomiast, pod względem przydatności pozazawodowej, za 

najbardziej przydatne uznano pływanie (WSk=4,48), WSm=4,41),piłkę siatkową (WSk=4,27, 

WSm=4,17) i lekkoatletykę (WSk=4,14, WSm=4,04). Mężczyźni wysoko ocenili także przydatność 

w życiu piłki nożnej(WSm=4,13).Pozostałe przedmioty usytuowały się na pograniczu rangi bardzo 

wysokiej i wysokiej. Taka ocena potwierdza słuszność doboru tych przedmiotów w programie 

kształcenia.  

 

4. Podsumowanie 

 

Na przestrzeni sześciu lat nastąpił lekki przyrost kompetencji studentów (WS=0,14). Najwyższe 

kompetencje występują w realizacji  programu przedmiotów sportowych (WS=4,30), znacznie 

niższe są kompetencje z przedmiotów humanistycznych (WS=3,52), a najniższe z przedmiotów 

biomedycznych (WS=3,36). Poziom deklarowanych kompetencji kobiet i mężczyzn jest bardzo 

zbliżony, chociaż minimalnie wyższy poziom (0,07 punktu) wykazały kobiety. 
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Tab. 7. Układ hierarchiczny dziedzin przedmiotowych według samooceny poziomu nabytych kompetencji. 

 

Kobiety 

Wskaźnik 

Mężczyźni 

Wskaźnik Łącznie 

(kobiety+ 

mężczyźni) 

Wskaźnik 

2012 2006 2012 2006 2012 2006 

Sportowa 4,19 4,01 Sportowa 4,41 4,21 Sportowa 4,30 4,12 

Humanistyczna 3,73 3,52 Humanistyczna 3,44 3,52 Humanistyczna 3,58 3,52 

Biomedyczna 3,59 3.47 Biomedyczna 3,45 3.27 Biomedyczna 3,52 3.36 

Wartość średnia 3,83 3.67 (d= 0,16) 3,76 3.66 (d=0,10) 3,80 3,66 

 

 
Tab.8. Wielkość wskaźników przydatności nabytych kompetencji wg. badań z roku 2012 

 
Dziedziny 

 

 

 

Płeć 

Przedmioty sportowe Przedmioty humanistyczne Przedmioty biomedyczne 

Przydatność 

zawodowa 

Przydatność 

w życiu 

Przydatność 

zawodowa 

Przydatność 

w życiu 

Przydatność 

zawodowa 

Przydatność 

w życiu 

Kobiety 4,53 4,05 3,64 3,58 3,78 3,63 

Mężczyźni 4,46 4,07 3,58 3,59 3,68 3,45 

Łącznie 
4,49 4,06 3,61 3,59 3,73 3,54 

4,27 *(-0,17) 3,60 (-0,31) 3,63(-0,29) 

* poziom z badań 2007  

 

W odczuciu badanych studentów najbardziej przydatne w programie kształcenia są 

przedmioty sportowe (WS=4,27). Natomiast znacznie niżej ocenili oni przydatność przedmiotów 

humanistycznych (WS=3,63) i biomedycznych (WS=3,60). W porównaniu z badaniami 

pierwotnymi, nastąpił wzrost rozumienia znaczenia przydatności wszystkich obszarów programu 

kształcenia. Cieszyć może fakt, że studenci coraz bardziej doceniają znaczenie przedmiotów 

pozasportowych w ich przygotowaniu zawodowym. 

 

Dokonana diagnoza poziomu i przydatności programu kształcenia na kierunku 

wychowanie fizyczne stanowi podstawę do krytycznej analizy jego konstrukcji, a także sposobów 

realizacji. Ukazując silne i słabsze jego strony, stwarza podstawę do wyciągnięcia wniosków 

dotyczących doboru przedmiotów kształcenia, ich treści, jak również sposobów ich realizacji. 

Wyniki badań mogą być wykorzystane władze wydziału do oceny realizacji zadań dydaktycznych, 

a także podczas zebrań w różnych gremiach. Stanowią one także dość bogate źródło informacji 

dla indywidualnych przemyśleń, nad sposobami podnoszenia jakości kształcenia w obszarze 

przedmiotów prowadzonych przez poszczególnych pracowników dydaktyczno-naukowych. 


