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PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO w roku akademickim 2020/2021 

 

W ramach prowadzonego seminarium dyplomowego zakres promowanej tematyki prac 

licencjackich i magisterskich  zawiera się w naukach o Kulturze Fizycznej z uwzględnieniem 

poniższych specjalności naukowych, wykorzystywanych w badaniach sportowców, lub sędziów, 

a w tym ich sprawności fizycznej, techniki ruchu, taktyki prowadzenia walki sportowej oraz 

wykorzystywanego sprzętu sportowego, w następujących dyscyplinach sportowych (tabela1): 

 

Tabela 1. Ogólny zakres tematyki prowadzonego seminarium dyplomowego 

 

Specjalizacja naukowa połączona z dyscypliną sportową Dyscyplina sportowa 

1. Biomechanika (wykorzystanie metod kinemetrii do 

oceny ergonomii ruchu, lub bezpieczeństwa)   

2. Informatyka (statystyczna analiza: treści internetowych 

lub wykorzystywanych technologii informatycznych)  

3. Teoria Sportu (ocena [poziomu, zmian, rozwoju] 

sprawności fizycznej, lub analiza obciążeń 

treningowych w odniesieniu do poziomu sprawności 

fizycznej lub wyników sportowych) 

a. Sportowe gry 

zespołowe, 

b. Gimnastyka sportowa, 

c. Lekka atletyka, 

d. Sporty motorowe 

e. Sporty walki 

 dla punktu a): piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis ziemny, rugby, hokej, 

a także konkretna postać - sportowiec z danej dyscypliny gry sportowej. 

 dla punktu b): skok przez stół gimnastyczny, ćwiczenia wolne, ćwiczenia na poręczach 

gimn., ćwiczenia na drążku gimn., ćwiczenia równoważne, a także konkretna postać - 

sportowiec z danej konkurencji gimnastycznej. 

 dla punktu c): wszystkie konkurencje z osobna, lub grupy konkurencji: biegi, skoki, rzuty, a 

także konkretna postać - sportowiec z danej konkurencji lekkoatletycznej. 

 dla punktu d): sporty motorowe jako całość, lub tylko sporty samochodowe jako całość, lub 

sporty samochodowe z osobna (wszystkie rodzaje), a także sporty motocyklowe jako całość, 

lub sporty motocyklowe z osobna (wszystkie rodzaje), a także konkretna postać - sportowiec 

z danej dyscypliny motorowej. 

 dla punktu e): Karate (wszystkie odmiany), Kikboxing, ,Judo, Pięściarstwo, , a także 

konkretna postać - sportowiec związany z daną dyscypliną sportową. 

 

  

Tabela 2. Przykład konstrukcji tytułu i celu pracy  oraz sformułowania pytań badawczych 

 

Tytuł pracy (drukiem pochyłym 
zaznaczono wymienne 
konteksty tytułu pracy): 
 

Cel pracy (drukiem pochyłym 
zaznaczono wymienne 
konteksty celu pracy): 

 

Główne pytania badawcze 

Ocena (poziomu, rozwoju, 
zmian) sprawności 
fizycznej obiektu badań 
dyscypliny sportowej 
z (instytucji) w (sezonie, 
roku, latach) 
 

Głównym celem pracy 
jest ocena zmian 
(poziomu, rozwoju) 
sprawności fizycznej 
obiektu badań dyscypliny 
sportowej z (instytucji) 
w (sezonie, roku, latach) 
 

Jaki jest poziom zmierzonych zdolności 
motorycznych badanych w I terminie 
testowym? 
Jaki jest poziom zmierzonych zdolności 
motorycznych badanych w II terminie 
testowym? 
Czy nastąpił rozwój sprawności fizycznej 
badanych w analizowanym okresie czasu? 

 


