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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Strzelectwo sportowe i specjalne

Kod zajęć BN-1-2,3,21-22

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 20.0 30.0 4.0

Suma 20.0 30.0 4.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program
zajęć prof.dr hab. Sławomir Mazur

Wymagania (Kompetencje wstępne) brak

nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie strzelectwa



Założenia i cele zajęć sportowego i
specjalnego oraz uzyskanie uprawnień strzeleckich (licencja sędziego
strzelectwa
sportowego)

Prowadzący zajęcia prof.dr hab. Sławomir Mazur

Egzaminator/ Zaliczający prof.dr hab. Sławomir Mazur

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w
tym:

godz.:
53.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0

Udział w egzaminie (godz.) 3 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
50.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 20 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 20 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 7 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 3 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z
jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
103.0

ECTS:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
100

ECTS:
4

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie



W1 zna akty prawne regulujące problematykę broni palnej,
strzelectwa sportowego i specjalnego K_W09 P6S_WG

egzamin pisemnyW2 zna zasady użycia broni palnej, celnego strzelania,
postaw oraz zasad przeprowadzania strzelań K_U12 P6S_UW_02

W3
zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicach
oraz uprawnienia niezbędne do posługiwania się bronią
oraz prowadzenia strzelań przy jej użyciu

K_W12 P6S_WG,
P6S_WK_02

Umiejętności: student potrafi

U1 potrafi bezpiecznie użyać broni palnej oraz organizować i
przeprowadzać strzelania i zawody sportowe i specjalne

K_U03,
K_U08

P6S_UW_01,
P6S_UU

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 angażuje się w realizację zadań, umie kierować zespołami
funkcyjnych przy prowadzeniu strzelań K_K03 P6S_KO_03

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Egzamin pisemny, zaliczenie praktyczne (strzelnica)

Treści programowe
Wykłady

1.historia broni palnej oraz jaj budowa i zasady działania
2. podstawowe pojęcia z zakresu strzelectwa sportowego i specjalnego
3. akty prawne regulujące problematykę uzyskiwania pozwoleń na broń i jej zakup, posiadanie, przechowywanie,
ewidencjonowanie i transport oraz niezbędne dla prowadzenia strzelań sportowych i specjalnych
4. zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicach
5. postawy strzeleckie - technika strzelania, zasady skutecznego oddawania strzałów i prowadzenia strzelań
6. zasady i warunki użycia broni palnej podczas służby, czynności przed i po użyciu broni palnej
7. przypadki użycia broni palnej. Zacięcia i nieprawidłowości podczas strzelań sportowych i specjalnych

8. klasyfikacja przestrzelin i wykonania zadania podczas strzelań
9. przepisy bezpieczeństwa, porządkowe i dyscyplinarne, karne i cywilne za bezprawne i nieprawidłowe użycie broni
palnej

Ćwiczenia
ćwiczenia

praktyczne przygotoanie do przeprowadznia strzelań, wykonywanie obowiązków funkcyjnych na strzelnicy,



praktyczne odbycie strzelań i udzielanie do nich instruktarzu w konkurencjacj pistoletowych i karabinkowych

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

3.0 Wykazuje braki w wiedzy, które jednak nie umozliwiaja
dalszej edukacji
i moga
zostac usuniete, wiadomosci zestawione luzno, brak
połaczen
i zwiazków logicznych. Rozwiazuje problemy typowe o
niewielkim stopniu
trudnosci. Pracuje niesystematycznie. Dodatkowo
uwzględnia się wyniki
praktycznych strzelań
3.5 Poprawne rozumienie pojec, wyjasnienie wazniejszych
zjawisk za
pomoc
nauczyciela. Rozwiazuje problemy typowe, poprawnie
operuje informacji.
przejawia przecietna aktywnosc. Dodatkowo uwzględnia się
wyniki
praktycznych strzelań
4.0 Zakres wiedzy obejmujacy podstawowe tresci
przedmiotu ze
znajomosci powiazan
logicznych. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo
- skutkowych.
Wykazuje dobre przygotowanie w sferze komunikacji i
umiejetnosci
interpersonalnych. Jest aktywny, podejmuje zadania
dodatkowe.
Dodatkowo uwzględnia się wyniki praktycznych strzelań

4.5 Wyczerpujace opanowanie całego materiału
programowego. Sprawnie
wykorzystuje wiedze. Umiejetnie dokonuje oceny
problemów, procesów i
zjawisk.
Jest zainteresowany problematyka przedmiotu. Przejawia
postawe
racjonalna,
krytyczna i kreatywna. Dodatkowo uwzględnia się wyniki
praktycznych
strzelań
5.0 Ponad przecietne opanowanie całego materiału
programowego.
Twórczy
w odpowiedzi, nie unika krytyki, posiada własne zdanie.
Umiejetnie
wyciaga
wnioski. Jest aktywny, chetnie stawia pytania oraz problemy
do
dyskusji.Dodatkowo uwzględnia się wyniki praktycznych
strzelań

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin



Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego
egzaminu (zaliczenia z oceną)

Uzyskanie minimum 50 % wartości
przestrzelin w
konkurencji pistolet i karabinek

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 Brodacki J. Amunicja małokalibrowa, Warszawa 1981

2 Mazur S. Podręcznik strzelectwa sportowego, Katowice 2002

3 McNab, Broń strzelecka XXI wieku, Warszawa 2009

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 Moll C., Strzelectwo kulowe, Warszawa

2 Wasilewski S., Sztuka celnego stzrelania , Warszawa 1990

3 Depa W., Modu operandi sił specjalnych, Tom V, Taktyka strzelcka, Kraków 2014

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych brak
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