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STUDIA PODYPLOMOWE  

GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

 

Cel studiów:  
Celem studiów jest kontynuacja i rozszerzenie kompetencji zawodowych uzyskanych na 

wcześniejszych etapach edukacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 
oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Studia przygotowują do pracy profilaktycznej i korekcyjnej na 
różnych etapach rozwoju człowieka oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z 
zakresu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.  

 
Adresaci: 
Studia adresowane są do nauczycieli wychowania fizycznego, wychowania przedszkolnego, edukacji 

wczesnoszkolnej oraz osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne, 
którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach, 

szkołach, ośrodkach młodzieżowych i terapeutycznych.  
 
Czas trwania: 3 semestry - 240 godzin dydaktycznych i 60 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się 

podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów, średnio dwa zjazdy w miesiącu.  
 

Opłata za studia:  

Opłata za studia wynosi 3300 zł (możliwa płatność w trzech ratach po 1100 zł). 

Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, pokój nr 14 w budynku 
D, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia Podyplomowe". 

 

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej – niezbędnej  liczby kandydatów 

 

AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI 

www.ack.collegiumwitelona.pl 

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 14, budynek D. 

e-mail:podyplomowe@collegiumwitelona.pl 

 



WYKAZ PRZEDMIOTÓW 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

 
I semestr 

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. Anatomia funkcjonalna 14 

2. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego 8 

3. Pierwsza pomoc 14 

4. Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka 14 

5. Propedeutyka gimnastyki korekcyjnej 8 

6. Biomechanika narządu ruchu 14 

7. Psychologia rozwojowa 12 

Razem: 84 

 

II semestr  

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 14 

2. Patofizjologia i diagnostyka wad postawy ciała 16 

3. Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży szkolnej 12 

4. Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych  16 

5. Komunikacja interpersonalna 14 

6. 
Zabawy i gry ruchowe w profilaktyce  

i korekcji wad postawy 
16 

7. Praktyka  30 

Razem: 118 

 

III semestr  

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. Zaopatrzenie ortopedyczne w korekcji wad postawy ciała 12 

2. Metodyka ćwiczeń relaksacyjnych 14 

3. Propedeutyka pływania korekcyjnego 14 

4. Zajęcia rekreacyjne w profilaktyce wad postawy ciała 12 

5. 
Neurorozwojowe metody terapii stosowane w leczeniu wad postawy 

ciała 
16 

6. Praktyka 30 

Razem: 98 

 


