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1. Wst#p

Kszta towanie pozytywnych postaw wobec uczestnictwa w kulturze Þ zycz-

nej jest procesem d ugotrwa ym. Jego realizacja odbywa si! we wszystkich ko-

lejnych etapach nauczania, a ponadto wymaga ustawicznego wzmacniania przez 

najbli"sze #rodowisko oddzia uj$ce na wychowanka. W zale"no#ci od jego wieku 

si a dzia ania kr!gu rodzinnego, szkolnego, rówie#niczego i zawodowego ma inn$ 

warto#%. Ostatnim etapem zorganizowanego stymulowania m odego cz owieka 

do podejmowania aktywno#ci ruchowej s$ obligatoryjne zaj!cia z wychowania 

Þ zycznego w szkole wy"szej. Zgodnie z obowi$zuj$cymi programami nauczania 

w szkolnictwie wy"szym realizuje si! je w wymiarze 60 godzin rocznie. Najcz!#-

ciej prowadzone s$ na I lub II roku studiów, ale ostateczn$ decyzj! podejmuj$ 

senaty poszczególnych uczelni.

W#ród uczelni szczeci&skich szczegó owo scharakteryzowane zosta y wa-

runki i formy realizacji akademickiego wychowania Þ zycznego w trzech uczel-

niach – Pomorskiej Akademii Medycznej, Politechnice Szczeci&skiej i Uniwer-

sytecie Szczeci&skim.

W Pomorskiej Akademii Medycznej zaj!cia programowe z wychowania 

Þ zycznego prowadz$ pracownicy mi!dzywydzia owego Studium Wychowania 
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Fizycznego i Sportu. Zaj!cia obligatoryjne przewidziano na dwóch pierwszych 

latach studiów w wymiarze godzin obj!tych minimum programowym (60 go-

dzin). Poza nimi studenci mog$ uczestniczy% w dowolnie wybranych zaj!ciach 

fakultatywnych z p ywania, aerobiku, kulturystyki i tenisa ziemnego. Zaintereso-

wani dzia aniami specjalistycznymi o charakterze wyczynowym mog$ uczestni-

czy% w pracy sekcji sportowych – pi ki siatkowej, koszykowej i pi ki no"nej, wio-

#larstwa, tenisa ziemnego, p ywania i narciarstwa alpejskiego. Studenckie repre-

zentacje zajmuj$ wysokie lokaty w rozgrywkach uczelni medycznych w Polsce 

w grach zespo owych i sportach indywidualnych. W okresie zimowym i letnim 

istnieje mo"liwo#% uczestniczenia w obozach sportowych z zakresu narciarstwa, 

sportów wodnych lub pieszych, typowo turystyczno-krajoznawczych.

Zaj!cia z wychowania Þ zycznego odbywaj$ si! we w asnych obiektach spor-

towych sali gimnastyczna (dwa sektory), si owni i na kortach tenisowych. Ponad-

to na zaj!cia z p ywania wynajmowane s$ tory na p ywalni Akademii Morskiej.

W Politechnice Szczeci$skiej pracownicy mi!dzywydzia owego Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu realizuj$ zaj!cia z wychowania Þ zycznego na 

ró"nych latach studiów, zgodnie z programami przyj!tymi przez rady poszcze-

gólnych wydzia ów. Najcz!#ciej prowadzone s$ na I lub II roku studiów, ale na 

przyk ad na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji oraz Budownictwa i Archi-

tektury odbywaj$ si! dopiero na IV roku. Obligatoryjne zaj!cia maj$ wymiar 

60 godzin dydaktycznych, natomiast udzia  w zaj!ciach fakultatywnych zale"y 

od wyboru studenta. Oferta zaj!% sportowych proponowana przez Studium jest 

bardzo bogata i obejmuje nast!puj$ce dyscypliny: pi ka siatkowa, pi ka koszyko-

wa, pi ka no"na, lekka atletyka, aerobik, p ywanie i tenis ziemny. Wszystkie te 

formy realizowane s$ przez specjalistów, a o odnoszonych sukcesach #wiadcz$ 

medale przywo"one z ogólnopolskich rozgrywek w Halowej Amatorskiej Lidze 

Pi ki No"nej, Ligach Mi!dzyuczelnianych w Pi ce Siatkowej i Koszykowej, Mi-

strzostw Politechnik w wio#larstwie, p ywaniu, aerobiku i lekkiej atletyce oraz 

Akademickich Mistrzostwach Szczecina w narciarstwie i tenisie ziemnym. Dla 

osób z problemami zdrowotnymi organizuje si! zaj!cia z gimnastyki korekcyj-

nej, do której kwaliÞ kowane s$ osoby z orzeczeniami lekarskimi.

W Uniwersytecie Szczeci$skim zaj!cia ruchowe odbywaj$ si! w ramach 

dzia alno#ci Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – jednostki mi!dzywydzia-

 owej prowadz$cej dzia alno#% dydaktyczn$ z zakresu kultury Þ zycznej na rzecz 

podstawowych jednostek uczelni, w formie zaj!% obligatoryjnych, zaj!% fakulta-

tywnych, zaj!% w grupach korektywy i rehabilitacji ruchowej na wszystkich latach 
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studiów, treningów sekcji Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi$zku Sportowe-

go oraz obozownictwa letniego (pieszego, kajakowego, rowerowego) i zimowego 

(narciarstwa zjazdowego). Udzia  w obozie sportowym daje studentom mo"liwo#% 

odrobienia zaleg o#ci z wychowania Þ zycznego w semestrze letnim.

Zaj!cia obligatoryjne realizowane s$ na podstawie zatwierdzonego przez 

Rektora Uniwersytetu Szczeci&skiego programu wychowania Þ zycznego, spor-

tu, turystyki i rekreacji. Na dobór form zaj!% wp ywaj$ studenci, deklaruj$c ch!% 

uprawiania okre#lonych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych. Najwi!kszym za-

interesowaniem studentów ciesz$ si!: pi ka siatkowa, koszykowa, no"na, aerobik, 

zaj!cia kulturystyczne w si owni, p ywanie, turystyka rowerowa i tenis sto owy. 

Zaj!cia obligatoryjne maj$ wymiar 60 godzin (przez dwa semestry na I lub II roku) 

na wszystkich kierunkach studiów z wyj$tkiem ekonomii i prawa. Na Wydziale 

Nauk Ekonomicznych i Zarz$dzania liczba godzin zosta a zwi!kszona do 90, a na 

Wydziale Prawa w czasie prowadzenia bada& nie by o w programie zaj!% z wy-

chowania Þ zycznego w wyniku decyzji Rady Wydzia u. Zaj!cia fakultatywne 

s$ organizowane dla studentów, nieobj!tych zaj!ciami obligatoryjnymi i chc$cych 

uprawia% w formie zorganizowanej %wiczenia ruchowe. Wprowadzono cztery for-

my tych zaj!% – aerobik i pi k! siatkow$ dla kobiet oraz pi k! koszykow$ i no"n$ 

dla m!"czyzn. Dla osób o ograniczonych mo"liwo#ciach ruchowych przewidzia-

no grupy korekcyjne i rehabilitacyjne. Najcz!#ciej %wiczeniami obj!ci s$ 

studenci ze skrzywieniem kr!gos upa, wadami wzroku, uk adu kr$"enia oraz re-

konwalescenci zakwaliÞ kowani przez lekarza z Przychodni Akademickiej.

Dla m odzie"y szczególnie uzdolnionej organizuje si! zaj!cia w 14 sekcjach 

sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi$zku Sportowego: aerobiku, 

bryd"a, judo, karate, koszykówki, pi ki r!cznej, pi ki siatkowej, pi ki no"nej, lek-

kiej atletyki, narciarstwa alpejskiego, p ywania, tenisa ziemnego i sto owego oraz 

wio#larstwa. Sekcje sportowe reprezentuj$ Uniwersytet Szczeci&ski w rozgryw-

kach i zawodach mi!dzyuczelnianych, krajowych i zagranicznych. Bior$ te" udzia  
w Akademickich Mistrzostwach Polski Uniwersytetów. Du"$ popularno#ci$ w#ród 

studentów ciesz$ si! obozy sportowe. Studium ka"dego roku organizuje obozy let-

nie i zimowe. Do najpopularniejszych nale"$ obozy rowerowe, kajakowe i narciar-

stwa alpejskiego. W ramach uczelnianych imprez sportowych odbywaj$ si! Uni-

wersjady Lat Pierwszych na Ergometrze Wio#larskim, Mistrzostwa Uniwersytetu 

w Wyciskaniu Sztangi Le"$c, Mi!dzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej, Fit-

nessmania, Uniwersytecka Liga Pi ki Koszykowej, Pi ki Siatkowej i Pi ki No"nej 

oraz Akademicka Liga Futsalu. W ramach wspó pracy z zagranic$ organizowane s$ 

wraz z Uniwersytetem w Greifswaldzie – Turniej Pi ki Siatkowej i Turniej Judo.



72 Danuta Umiastowska

Zaj!cia ruchowe grup obligatoryjnych, fakultatywnych, korektywy i rehabi-

litacji oraz sekcji sportowych odbywaj$ si! w wi!kszo#ci w obiektach uczelnia-

nych – s$ to trzy sale gimnastyczne, hala sportowa i dwie si ownie. Prowadzone 

s$ przez 14 nauczycieli akademickich z kwaliÞ kacjami trenerskimi w ró"nych 

specjalno#ciach.

2. Cel pracy

Celem podj!tych bada& by o poznanie oczekiwa& studentów rozpoczyna-

j$cych nauk! w wy"szej uczelni w stosunku do zaj!% z wychowania Þ zycznego. 

Udzielenie odpowiedzi na sformu owane pytania badawcze mo"e si! przyczyni% 

do modernizacji prowadzonych zaj!%, a co si! z tym wi$"e – dostosowania ich do 

oczekiwa& studentów.

3. Materia% i metoda bada$

Badaniami obj!to 1068 osób (527 kobiet i 541 m!"czyzn) z pierwszego 

roku studiów w trzech publicznych uczelniach szczeci&skich (tabela 1). Wybór 

Pomorskiej Akademii Medycznej, Politechniki Szczeci&skiej oraz Uniwersytetu 

Szczeci&skiego podyktowany by  podj!ciem ogólnopolskich bada& nad pozio-

mem kultury Þ zycznej i zdrowotnej absolwentów szkó  ponadgimnazjalnych roz-

poczynaj$cych studia. Badania przeprowadzono w#ród osób, które uczestniczy y 

w obligatoryjnych zaj!ciach z wychowania Þ zycznego, poniewa" jednym z ele-

mentów bada& by  pomiar poziomu sprawno#ci Þ zycznej. W ca ej Polsce w re-

alizacji bada& wzi! o udzia  16 o#rodków akademickich z Bydgoszczy, Cz!sto-

chowy, Gda&ska, Katowic, Krakowa, Olsztyna, Szczecina i Warszawy, w których 

dzia aj$ trzy rodzaje uczelni – akademia medyczna, politechnika i uniwersytet.

Tabela 1

Liczebno#% badanej grupy studenckiej

Uczelnia
Kobiety M!"czy'ni Razem

n % n % n %

Pomorska Akademia Medyczna 196 37,19 81 14,97 277 25,94

Politechnika Szczeci&ska 132 25,05 281 51,94 413 38,67

Uniwersytet Szczeci&ski 199 37,76 179 33,09 378 35,39

Razem 527 100,00 541 100,00 1068 100,00

Metod$ bada& by  sonda" diagnostyczny przeprowadzony w roku akademi-

ckim 2005/2006 na podstawie kwestionariusza ankietowego „Kultura zdrowotna 

i Þ zyczna – zachowania, opinie i oczekiwania studentów”, opracowanego przez ze-
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spó  badawczy z o"ony z przedstawicieli Akademii Wychowania Fizycznego i Spor-

tu w Gda&sku, Uniwersytetu Gda&skiego, Akademii Medycznej w Bydgoszczy, 

Uniwersytetu Warmi&sko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Szczeci&skiego 

(Instytut Kultury Fizycznej) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Kwestionariusz za-

wiera  pytania otwarte i zamkni!te z kafeteriami odpowiedzi. Zaprezentowany ma-

teria  jest cz!#ci$ bada& realizowanych w Szczecinie przez pracowników Zak adu 

Metodyki Wychowania Fizycznego w Instytucie Kultury Fizycznej. Koordynatorem 

projektu w naszym mie#cie by a autorka niniejszego doniesienia.

4. Wyniki bada$ i ich omówienie

W prezentowanym opracowaniu przedstawiono wyniki analizy opinii stu-

dentów o organizacji zaj!% z wychowania Þ zycznego w uczelniach, o zaintereso-

waniu udzia em w zaj!ciach sportowych i rekreacyjnych oraz o preferowanych 

dyscyplinach sportowych.

Wyra"aj$c swoj$ opini! o miejscu zaj!% z wychowania Þ zycznego w programie 

nauczania na studiach respondenci mieli do wyboru sze#% kategorii odpowiedzi (ta-

bela 2). Najcz!#ciej wskazywan$ by a opinia, "e przedmiot ten jest potrzebny i nie 

wymaga "adnych zmian programowych. Statystycznie istotne zró"nicowanie ze 

wzgl!du na p e% badanych odnotowano na Politechnice Szczeci&skiej (PS) (u = 2,55 

przy  
0,05

 = 1,96) i Akademii Medycznej (AM) (u = 2,46 przy  
0,05

 = 1,96), a na 

Uniwersytecie Szczeci&skim (US) ró"nica by a statystycznie nieistotna (u = 1,33 

przy  
0,05

 = 1,96). Kobiety cz!#ciej ni" m!"czy'ni widzia y potrzeb! zmian w rea-

lizowanym programie, ale ró"nice s$ tu nieistotne statystycznie (PS: u = 1,44 przy 

 
0,05

 = 1,96; PAM: u = 0,84 przy  
0,05

 = 1,96; US: u = 0,73 przy  
0,05

 = 1,96).

Cz!#ciej kobiety ni" m!"czy'ni uwa"a y, "e udzia  w zaj!ciach z wychowa-

nia Þ zycznego powinien by% dobrowolny (tabela 3, rys. 1). Najliczniejsza grup! 

zwolenniczek tej koncepcji stanowi y studentki PS. Tylko w#ród studentów US 

nie odnotowano statystycznie istotnego zró"nicowania pogl$dów kobiet i m!"-

czyzn: u = 0,64 przy  
0,05

 = 1,96 (PS : u = 2,58 przy  
0,01

 = 2,58; PAM: u = 3,67 

przy  
0,001

 = 3,29).

Natomiast m!"czy'ni cz!#ciej twierdzili, "e zaj!cia ruchowe powinny by% 

w programie nauczania na wszystkich latach studiów. Podobnie jak w kategorii do-

browolnego udzia u równie" tutaj istotn$ zale"no#% statystyczn$ dla czynnika p ci 

odnotowano na PS (u = 4,37 przy  
0,001

 = 3,29) i AM (u = 3,97 przy  
0,001

 = 3,29), 

a nieistotn$ na US (u = 1,78 przy  
0,05

 = 1,96).
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Tabela 2

Opinie studentów o potrzebie zaj!% z wychowania Þ zycznego na uczelni (%)

Opinia o zaj!ciach wychowania 

Þ zycznego w uczelni

Uczelnia

PS PAM US

K M K M K M

Potrzebne bez "adnych zmian 42,42 55,87 53,06 69,14 59,30 52,51

Potrzebne ze zmianami 14,39 9,61 16,33 12,35 22,61 19,55

Nieprzydatne 13,64 17,08 11,22 7,41 5,03 12,85

Niepotrzebne 2,27 1,07 1,53 0,00 1,51 5,03

Trudno o jednoznaczn$ odpowied' 24,24 10,32 14,80 8,64 10,55 8,38

Brak odpowiedzi 3,03 6,05 3,06 2,47 1,01 1,68

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PS – Politechnika Szczeci&ska, PAM – Pomorska Akademia Medyczna, US – Uniwersytet 
Szczeci&ski,
K – kobiety, M – m!"czy'ni.

Tabela 3

Opinie studentów o cz!stotliwo#ci zaj!% z wychowania Þ zycznego na uczelni (%)

Cz!stotliwo#% zaj!% 

z wychowania Þ zycznego

Uczelnia

PS PAM US

K M K M K M

Przez ca e studia 11,36 31,32 21,94 45,68 21,61 29,61

Tylko na I i II roku 25,76 20,28 21,94 23,46 32,66 22,35

Dobrowolne przez ca e studia 60,61 46,98 55,10 30,86 44,22 47,49

Brak odpowiedzi 2,27 1,42 1,02 0,00 1,51 0,56

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rys. 1. Deklarowany przez badanych dobrowolny udzia  w zaj!ciach z wychowania Þ -
zycznego
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Rys. 2. Deklarowany przez badanych udzia  w zaj!ciach z wychowania Þ zycznego przez 

ca y okres studiów

Poni"ej przedstawiono najliczniej wybierane uzasadnienie pogl$du o ko-

nieczno#ci realizowania zaj!% ruchowych podczas studiów:

– s$ gwarancj$ systematycznej aktywno#ci ruchowej (12,24% studentek AM),

– pozwalaj$ na aktywno#% ruchow$ przy braku czasu wolnego (13,64% studen-

tek PS i 13,57% studentek US),

– gwarantuj$ prawid owy wybór formy aktywno#ci ruchowej (15,82% kobiet 

z AM i 14,07% kobiet z US),

– pozwalaj$ na utrzymanie kondycji i sprawno#ci Þ zycznej (14,81% m!"czyzn 

z AM).

19,70% kobiet i 14,59% m!"czyzn studiuj$cych na PS oraz 13,41% m!"-

czyzn studiuj$cych na US uwa"a, "e %wiczy% powinien tylko ten, kto naprawd! 

tego chce.

Studenci chcieliby mie% mo"liwo#% wyboru rodzaju zaj!% z wychowania Þ -

zycznego, w których maj$ uczestniczy% (tabela 4). Wybór takiego pogl$du jest 

statystycznie istotnie zró"nicowany przez czynnik p ci w#ród studiuj$cych medy-

cyn! (u = 2,11 przy  
0,05

 = 1,96); w pozosta ych uczelniach ró"nice mi!dzy opinia-

mi studentek i studentów s$ statystycznie nieistotne (PS: u = 0,50; US: u = 1,70 

przy  
0,05

 = 1,96). Kobiety z PS najliczniej nie potraÞ  y jednoznacznie okre#li% 

swojego stanowiska w tej kwestii.
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Tabela 4

Opinie studentów o programie zaj!% z wychowania Þ zycznego na uczelni (%)

Program zaj!% wychowania 

Þ zycznego

Uczelnia

PS PAM US

K M K M K M

Jednolity dla wszystkich 11,36 20,28 5,61 18,52 7,54 18,99

Do wyboru 60,61 58,01 75,51 62,96 71,86 63,69

Trudno o jednoznaczn$ odpowied' 25,76 19,93 17,86 18,52 19,60 16,76

Brak odpowiedzi 2,27 1,78 1,02 0,00 1,01 0,56

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Zdecydowana wi!kszo#% badanych nie deklaruje ch!ci udzia u w dodatko-

wych zaj!ciach rekreacyjnych organizowanych przez uczelni! (tabela 5). P e% nie 

jest tu czynnikiem ró"nicuj$cym statystycznie istotnie te opinie (PS: u = 0,17; 

PAM: u = 1,46; US: u = 1,55 przy  
0,05

 = 1,96). Najwi!kszy odsetek zainteresowa-

nych dodatkowymi %wiczeniami odnotowano w#ród studentów US. Dyscyplinami 

najch!tniej wybieranymi przez respondentów by y:

– aerobik – 7,14% kobiet z AM i 16,58% kobiet z US;

– pi ka no"na – 7,83% m!"czyzn z AM, 8,64% z PS i 15,08% z US,

– pi ka siatkowa – 7,58% kobiet z AM i 7,54% z US,

– p ywanie – 6,03% kobiet z US.
Tabela 5

Opinie studentów o udziale w dodatkowych zaj!ciach rekreacyjnych na uczelni (%)

Ch!% udzia u w dodatkowych 

zaj!ciach rekreacyjnych

Uczelnia

PS PAM US

K M K M K M

Tak 18,18 18,86 21,43 29,63 32,66 26,82

Nie 56,06 52,67 49,49 48,15 33,17 46,93

Brak odpowiedzi 1,52 2,85 1,53 1,23 1,51 0,00

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tak"e dodatkowe zaj!cia sportowe nie budzi y w#ród wi!kszo#ci studentów 

du"ego zainteresowania (tabela 6). Do#% liczna grupa badanych nie mia a jedno-

znacznie sprecyzowanych pogl$dów na ten temat. Czynnik p ci ró"nicowa  statys-

tycznie istotnie opinie studiuj$cych na AM (u = 2,29 przy  
0,05

 = 1,96) i US (u = 

2,72 przy  
0,05

 = 1,96). Natomiast w#ród studentów PS istotno#% ta nie wyst$pi a 
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(u = 1,91 przy  
0,05

 = 1,96). Dyscyplinami, który ciesz$ si! zainteresowaniem 

badanych by y:

! pi ka no"na – 8,19% m!"czyzn z PS i 18,44% m!"czyzn z US,

! pi ka siatkowa – 5,03% kobiet i 6,15% m!"czyzn z US.

Tabela 6

Opinie studentów o udziale w dodatkowych zaj!ciach sportowych na uczelni (%)

Ch!% udzia u w dodatkowych 

zaj!ciach sportowych

Uczelnia

PS PAM US

K M K M K M

Tak 12,88 20,64 17,35 29,63 20,60 32,96

Nie 64,39 51,60 56,63 51,85 48,74 44,69

Trudno o jednoznaczn$ odpowied' 19,70 22,42 21,94 17,28 26,63 20,67

Brak odpowiedzi 3,03 5,34 4,08 1,23 4,02 1,68

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Studentami oczekuj$cymi, "e na zaj!ciach ruchowych zostanie poszerzona 

ich wiedza o aktywno#ci Þ zycznej, s$ badani z PAM i US. Rzadziej oczekiwania 

takie wyra"aj$ studenci PS (tabela 7). Czynnik p ci ró"nicuje statystycznie istotnie 

pogl$dy respondentów z US, zarówno w kategorii „tak” (u = 2,32 przy  
0,05

 = 1,96), 

jak i w kategorii „nie” (u = 3,62 przy  
0,001

 = 3,29). Ró"nice w opiniach studentów 

AM (dla „tak” u = 0,16; dla „nie” u = 0,70 przy  
0,05

 = 1,96) i PS (dla „tak” u = 1,01; 

dla „nie” u = 1,33 przy  
0,05

 = 1,96) nie s$ istotne statystycznie.

Tabela 7

Oczekiwania studentów dotycz$ce poszerzenia wiedzy o aktywno#ci ruchowej 

podczas zaj!% z wychowania Þ zycznego na uczelni (%)

Poszerzenie wiedzy o aktywno#ci 

ruchowej

Uczelnia

PS PAM US

K M K M K M

Tak 22,73 27,40 56,63 55,56 45,23 33,52

Nie 49,24 56,23 29,08 33,33 36,18 54,75

Trudno o jednoznaczn$ odpowied' 27,27 12,81 13,27 9,88 18,09 10,61

Brak odpowiedzi 0,76 3,56 1,02 1,23 0,50 1,12

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Analiza statystyczna ró"nic ze wzgl!du na typ uczelni, w której podj!li 

nauk! badani studenci, wykaza a brak istotnych zale"no#ci.
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5. Dyskusja, podsumowanie i wyniki

Badania nad opiniami studentów o akademickim wychowaniu Þ zycznym 

najcz!#ciej dotyczy y jego zawarto#ci programowej. Na Politechnice (l$skiej 

40% studentów uwa"a o zaj!cia sportowe za przyjemno#%, 20% za konieczno#%, 

by zaliczy% semestr, a 60% deklarowa o ch!% uczestnictwa w zaj!ciach, gdyby 

by y nieobowi$zkowe [3]. Na Uniwersytecie Warszawskim, oceniaj$c zaj!cia 

ruchowe, najcz!#ciej zwracano uwag! na por! ich rozpoczynania (zbyt wcze#-

nie lub zbyt pó'no), liczebno#% grup i ich nierównomierny poziom sprawno#-

ciowy, co utrudnia optymalizacj! zaj!%. Wskazywano tak"e na zbyt ma $ ofert! 

czynnego wypoczynku podczas wakacji. [1]. W#ród opinii studentów medycyny 

z Lublina mo"na by o znale'% kwestie, które #wiadczy y o negatywnym stosunku 

badanych do tej formy zaj!%. Poni"ej podano niektóre z nich [4]:

– nie s$ okazj$ do aktywnego wypoczynku 55,2%

– nie usprawniaj$ cia a 52,8%

– nie hartuj$ 90,9%

– nie ucz$ sposobów sp!dzania czasu wolnego 96,1%

– nie uzupe niaj$ wiedzy zawodowej 98,5%

– nie roz adowuj$ stresów 70,2%

– nie ucz$ piel!gnowania zdrowia 90,7%

– nie s$ okazj$ do prze"y% estetycznych 97,8%

– nie s$ okazj$ do pozytywnych prze"y% emocjonalnych 93,8%

– nie przygotowuj$ Þ zycznie do obowi$zków zawodowych 95,6%.

Badaniami w asnymi realizowanymi w latach 2003–2004 obj!to 2034 stu-

dentów ko&cz$cych studia w pi!ciu publicznych szko ach wy"szych Szczecina. 

Grupa liczy a 1387 kobiet i 687 m!"czyzn. Ich oczekiwania i opinie dotycz$ce 

akademickiego wychowania Þ zycznego podzielono na trzy grupy: walory spo-

 eczne, walory zdrowotne oraz mankamenty tej formy zaj!%. Do walorów spo-

 ecznych zaliczono nast!puj$ce kategorie odpowiedzi: aktywne sp!dzenie cza-

su, mo"liwo#% prze"y% emocjonalnych i estetycznych, kszta cenie umiej!tno#ci 

przegrywania i wygrywania, przygotowanie Þ zyczne do pracy zawodowej, mo"-

liwo#% spotkania towarzyskiego, pokazanie innym swoich umiej!tno#ci, zapre-

zentowanie przed innymi swojej sylwetki i atrakcyjnego stroju oraz skorzystanie 

z atrakcyjnej oferty zaj!%. Do walorów zdrowotnych zaliczono nast!puj$ce ka-

tegorie: mo"liwo#% utrzymania dobrej kondycji Þ zycznej, roz adowanie stresu, 

odpoczynek po wysi ku umys owym, poprawienie samopoczucia, przeciwdzia-
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 anie starzeniu si! oraz uczenie si! dba o#ci o zdrowie. Okre#laj$c mankamenty 

respondenci mogli wybiera% nast!puj$ce kategorie: zaj!cia wywo uj$ negatywne 

emocje, s$ 'ród em z o#liwych komentarzy wspó %wicz$cych, nie przygotowuj$ 

do przysz ej pracy zawodowej, s$ ma o atrakcyjne oraz monotonne. Analiza wy-

ników bada& pozwoli a na sformu owanie nast!puj$cych spostrze"e& [5]:

! czynnikami najsilniej ró"nicuj$cymi opinie studentów na temat akademickiego 

wychowania Þ zycznego s$ p e% i rodzaj uczelni, w której studiuj$;

! najwi!ksze zró"nicowanie opinii respondentów o zaj!ciach ruchowych wy-

st$pi o w grupie walorów spo ecznych;

! najmniejsze ró"nice w opiniach respondentów dotyczy y grupy mankamen-

tów zaj!% z wychowania Þ zycznego.

Reasumuj$c wyniki bada& przeprowadzonych w#ród studentów rozpoczy-

naj$cych nauk! w trzech szczeci&skich uczelniach mo"na zauwa"y%, "e:

1. Czynnikiem ró"nicuj$cym oczekiwania studentów wobec zaj!% z wychowa-

nia Þ zycznego na uczelni jest p e% badanych.

2. Zdecydowana wi!kszo#% respondentów widzi potrzeb! uczestnictwa w zaj!-

ciach ruchowych na uczelni.

3. Najwi!cej zwolenników obowi$zkowych zaj!% z wychowania Þ zycznego 

przez ca e studia odnotowano w grupie m!"czyzn studiuj$cych medycyn! 

(45,68%).

4. Niewielki odsetek badanych deklaruje ch!% udzia u w dodatkowych formach 

zaj!% rekreacyjnych i sportowych na uczelni.
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THE ACADEMIC PHYSICAL EDUCATION IN OPINIONS OF STUDENTS 

OF SZCZECIN’S UNIVERSITY

Summary

Movement as a phenomenon is integral with human being from the beginning of 

its existence, it wonders with humans through the whole life, and is one of the activity 

changing in relation to many determinants. Movement brings measurable results in func-

tion of our organism – from changes of performance, through lowering of disease inci-

dence, and a level of anxiety and depression, to an improvement of general feeling, and 

positive inß uence on lifespan and quality of life. One then should bethink if movement 

can be called as „a way of life” or rather „a mean to live”?

University is a Þ nal grade of education of young generation, when it is a stimulation 

of motoric development of students. Programs which are basis to realize lessons of physi-

cal education in Polish universities have to accomplish some requirements determined in 

ministerial decrees.

The aim of work is recognition of student opinions about academic physical educa-

tion. Research involves 1068 students (527 women, 541 men) beginning study in Univer-

sity of Szczecin, Technical University of Szczecin and Pomeranian Medical University. 

The used method is a diagnostic poll, and research technique a questionnaire.

Translation: Danuta Umiastowska


