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Rok
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I

Semestr

Wychowanie Fizyczne

Rodzaj zajęć

Profil studiów:
Liczba godz.
NIESTACJONARNE

Prowadzący przedmiot:

2

II/O/3

wykłady
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10
10
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ECTS

Rodzaj
przedmiotu

2

obligatoryjny

Język
wykładowy
polski

dr R. Dargiewicz

e-mail:
Wymagania wstępne:
Posiadanie podstawowej wiedzy miejscu statystyki w życiu społeczno gospodarczym.

Cele i założenia przedmiotu:
Nauczenie studentów wykonywania badań statystycznych. Zdobycie umiejętności analizowania zjawisk społeczno
gospodarczych.

Forma i warunki weryfikacji efektów kształcenia i zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenia cząstkowe pisemne w formie pytań otwartych.

Wykłady:
• Wprowadzenie podstawowych pojęć statystyki (populacja,
próba, cecha statystyczna, rodzaje skal pomiarowych,
rodzaje badań statystycznych). Sposoby prezentacji wyników
cech jakościowych i ilościowych.
• Miary tendencji centralnej i rozproszenia. Typy rozkładów
empirycznych i dobór odpowiednich miar do określonego
typu rozkładu. Właściwości rozkładu normalnego. Elementy
estymacji. Podstawy wnioskowania statystycznego.
• Przegląd najczęściej wykorzystywanych testów
statystycznych. Procedury weryfikacji hipotez.
• Analiza współwystępowania cech. Pojęcie korelacji, rodzaje
korelacji, wykresy korelacyjne. Istotność współczynnika
korelacji. Regresja wielu zmiennych, inne metody analiz
wielowymiarowych.
• Dynamika zjawisk w czasie. Pojecie szeregu czasowego,
miar dynamiki zjawisk.
Ćwiczenia:
Istota przedmiotu i zadania statystyki.
Podstawowe pojęcia statystyczne.
Badania statystyczne.
Korelacja zjawisk.

Analiza statystyczna.
Prezentacja wyników badań statystycznych.
Omawianie badań statystycznych studentów.

Efekty wynikające z tematyki lub bloku
tematycznego

Efekty wynikające z tematyki lub bloku
tematycznego
Zapoznanie studentów z treścią i zadaniami statystyki
w odniesieniu do praktyki społeczno ekonomicznej.
Praktyczne zrozumienie podstawowych pojęć
statystycznych.
Nauczenie wykonywania badań statystycznych.
Nauczenie poznawania, analizy i korelacji zjawisk
społecznych i ekonomicznych. Wzajemne
oddziaływanie zjawisk.
Praktyczne nauczenie analizy i wnioskowania
statystycznego.
Przybliżenie studentom sposobów prezentacji
wyników badań statystycznych.
Krytyczna ocena badań studentów przez słuchaczy i
prowadzącego.

Bilans punktów ECTS:

Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h
Rodzaj aktywności
Studia stacjonarne/ niestacjonarne
Liczba godzin
Punkty ECTS

2 ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia,

20 godz.

zajęcia praktyczne)
Konsultacje, zaliczenia, egzaminy i inne

4 godz.

Samodzielna praca studenta

26 godz.

Razem: sumaryczne obciążenie pracą studenta

50 godz.

Student, który zaliczył przedmiot
Zamierzone efekty kształcenia /EK/

Forma zajęć
/ metoda
kształcenia

Forma
weryfikacji
efektu

Odniesienie
do EK
kierunkowych

Odniesienie
do EK
obszaru

Rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne Zna i
rozumie istotę statystyki i jej podstawowe pojęcia.

ćwiczenia

K_W01

M2_W04
M2_W05

Zna i rozumie społeczne i ekonomiczno-gospodarcze
uwarunkowania w obrębie kultury fizycznej. Posiada wiedzę w
przedmiocie wykonywania badań statystycznych.

ćwiczenia

Zaliczenie
pisemne w formie
pytań otwartych
Zaliczenie
pisemne w formie
pytań otwartych

K_W02

M2_W04
M2_W08
SN_Wm

Zna w rozszerzonym zakresie cele, funkcje i dysfunkcje
społeczne w naukach o kulturze fizycznej – przedmiot i metody
ich oceny. Posiada wiedzę o współdziałaniu zjawisk społecznoekonomicznych.
Zna metody statystyczne, zasady opracowania danych
ilościowych oraz sposób ich wykorzystania w pracy naukowej.
Zna i rozumie zasady formułowania i weryfikacji hipotez
statystycznych oraz rozumie na czym polega analiza
statystyczna. Posiada wiedzę w przedmiocie analizy
statystycznej.
Potrafi planować i realizować zadania badawcze krótko i długo
okresowe. Potrafi odnieść istotę i podstawowe pojęcia
statystyczne do praktyki.
Potrafi stworzyć podstawowe narzędzia badań w oparciu o
poznane. Umie obliczyć sposoby i siłę zależności zjawisk
społeczno-ekonomicznych. Umie przeprowadzić diagnozę
środowiskową i grupową. Potrafi samodzielnie interpretować
fakty społeczne związane z szeroko pojętą kulturą fizyczną.
Umie prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony
zdrowia.
Potrafi planować, realizować i oceniać jakość sportu w
instytucjach oświatowych. Umie wykonać pragmatyczną
analizę statystyczną.

ćwiczenia

Zaliczenie
pisemne w formie
pytań otwartych

K_W03

M2_W09
SN_Wf
SN_Wj
SN_Wm

ćwiczenia

Zaliczenie
pisemne w formie
pytań otwartych

K_W07

M2_W05
M2_W09
SN_Wf

ćwiczenia

Zaliczenie
pisemne w formie
pytań otwartych

K_U01

M2_U07
M2_U08
SN_Uh

ćwiczenia

Zaliczenie
pisemne w formie
pytań otwartych

K_U07

M2_U03

ćwiczenia

Zaliczenie
pisemne w formie
pytań otwartych

K_U09

M2_U05
M2_U13
SN_Ua
SN_Uh
SN_Un
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