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Abstract

Motives for choosing the specialization in adapted physical education by female  
and male students in Wroclaw University School of Physical Education

The SPE teacher is a part of developmentally appropriate physical education. In other words 
it is a physical activity that is adapted and modified to be appropriate for the person with a dis
ability. The specialization in Adapted Physical Education in Wroclaw University School of Phy
si cal Education was established in 1997. This article reports data drawn from a survey of stu
dents’ views about their motivation to work with children with disabilities. The students were 
recruited from adapted physical education specialization provided by the University. The data 
were used to constitute six groups of the motives of adapted physical education students. 
The findings showed that the largest group of female students, more than 30 percent, decided to 
study adapted physical education because they “want to help others”. The largest groups of 
male students have chosen the specialization as a way of selfrealization, more than 35 percent.
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WPROWADZENIE

W literaturze poświęconej motywacji czło-
wieka można znaleźć wiele koncepcji i róż-
norodnych teorii dotyczących motywów 
postępowania. We współczesnej psycholo-
gii motywy ujmuje się najczęściej albo jako 
tendencję kierunkową, czyli gotowość do 
zmierzania ku określonym celom, albo jako 
siłę napędową, inicjującą zachowanie i deter-
minującą dynamikę, intensywność i trwa-
łość tego zachowania, albo też jako regulator 
w trakcie określonego postępowania, po-
wodujący zmianę dynamiki lub kierunku 
zachowania (Tomczak-Witych 2002, Fran-
ken 2005). Oczywiście precyzyjne rozróż-
nienie poszczególnych ujęć nastręczać może 
wiele problemów. Wielokrotnie podejmo-
wano próby definiowania czynników skłania-
jących jednostkę do określonych działań, 
ale trudno było o jednoznaczne odpowie-
dzi. Murray uważa, że „[…] motyw jest we-
wnętrznym czynnikiem, który inspiruje, 
ukierunkowuje i integruje zachowanie czło-
wieka […]” (Murray 1968, s. 19). Według Rey-
kowskiego motyw to „[…] pojęcie ogólne 

oznaczające takie zjawiska, jak intencja, za-
miar, pragnienie, życzenie […]” (Reykow-
ski 1982, s. 18). Zdaniem Obuchowskiego 
motyw to „[…] racja działania, na podsta-
wie której zapada decyzja o podjęciu tego 
działania […]” (Obuchowski 1965, s. 30). 
Określa go jako czynnik, który umożliwia 
człowiekowi powzięcie decyzji. W odróżnie-
niu od motywu pojęcie motywacji należy 
rozumieć jako proces, w którym występuje nie 
jeden motyw, lecz zespół motywów i szereg 
reakcji determinowanych wieloma czynnoś-
ciami. Szczepański twierdzi, że „[…] moty-
wacja to zespół czynników uruchamiają-
cych celowe działania, to proces polegający 
na tym, że zachowanie jest ukierunkowa-
ne na ważne cele lub zaspokojenie potrzeb 
[…]” (Szczepański 2004, s. 9). Według Rey-
kowskiego motywacja jest „[…] procesem 
psychicznej regulacji, od której zależy kie-
runek ludzkich czynności oraz ilość energii, 
jaką na realizację danego kierunku człowiek 
gotów jest poświęcić, to proces wewnętrzny, 
warunkujący dążenia ku określonym celom” 
(Reykowski 1982, s. 18). Proces motywa-
cyjny jest zatem procesem regulacji, który 
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steruje czynnościami człowieka tak, aby do-
prowadziły go do określonego efektu.

CEL BADAŃ

Celem pracy było wskazanie motywów, ja-
kimi kierowali się studenci AWF we Wro-
cławiu, dokonując wyboru specjalności wy-
chowanie fizyczne specjalne.

Autor postawił trzy zasadnicze pytania:
1. Czy na podstawie swobodnych wypo-

wiedzi studentów można wyróżnić okreś-
lone kategorie motywów, którymi kierowali 
się podczas wyboru specjalności przygoto-
wującej ich do pracy z dziećmi specjalnej 
troski?

2. Czy można wymienić mniej lub bar-
dziej istotne kategorie motywów, którymi 
kierowali się studenci?

3. Czy, a jeśli tak, to jak bardzo różni się 
motywacja wyboru specjalności studentów 
od motywacji studentek?

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

W artykule przedstawiono analizę danych 
kwestionariuszowych uzyskanych od stu-
dentów w latach 1998–2010 na temat ich 
motywu wyboru określonej specjalności. 
Badania jakościowe zostały przeprowadzone 
wśród studentów specjalności wychowanie 
fizyczne specjalne w Akademii Wychowa-
nia Fizycznego we Wrocławiu. Charaktery-
stykę grupy badanej zawarto w tabeli 1. 
Studenci (n = 267) w wieku 22–24 lat pyta-
ni byli m.in. o motyw wyboru specjalności 
oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Zdecydowana większość pytanych (76%) 
nie miała dotąd żadnego doświadczania w 
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Studenci specjalności wychowanie fizycz-
ne specjalne w AWF we Wrocławiu wybie-

rali po trzecim roku tę specjalność jako jedną 
z możliwych. W tym okresie dostępne były 
też inne specjalności, takie jak: szkolne 
wychowanie fizyczne, promocja zdrowia, 
menedżer sportu, organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży oraz specjalność trenersko-
-instruktorska. Zgodnie z programem studiów 
studenci oprócz zajęć obligatoryjnych zwią-
zanych ze specyfiką specjalności, tj. psycho-
logii klinicznej dziecka, pedagogiki specjalnej, 
metodyki wychowania fizycznego specjal-
nego, zarysu defektologii, podstaw logopedii, 
socjologicznych aspektów niedostosowania 
społecznego i wprowadzenia do resocjalizacji, 
mają okazję poznać przedmioty praktyczne, 
umożliwiające właściwe oddziaływanie wy-
chowawcze i edukacyjno-terapeutyczne (Ho-
gan 1990, Webster 1993). Wychowanie fi-
zyczne specjalne, jak wskazują opracowania 
na ten temat (Broadhead 1981, Barton 1993, 
Reid i Stanish 2003), jest przede wszystkim 
ukierunkowane na integrację środowiska 
dzieci i młodzieży z różnymi problemami 
zdrowotnymi (Williams 1991, Goldberg 1996, 
Stanton i Colvin 1996). Ze zrozumiałych 
względów ukierunkowane jest ono głównie 
na problematykę osób niepełnosprawnych, 
a studenci tej specjalności, uczestnicząc w 
licznych zajęciach i praktykach, wielokrotnie 
mają kontakt z osobami z różnymi dysfunk-
cjami. Pod względem rozwoju omawiana 
grupa studentów znajduje się na tzw. etapie 
wczesnej dorosłości. Wczesna dorosłość jest 
bowiem początkiem nowego etapu życia. 
W przedstawionym przez Eriksona (1968) sta-
dialnym modelu rozwoju człowieka okres ten 
przypada na szóste stadium (intymność – 
izolacja), w którym priorytety związane są 
z wyborem partnera życiowego, założeniem 
rodziny i podjęciem pracy zawodowej. Więk-
szość młodych ludzi na etapie wczesnej mło-
dości zmienia swoje dotychczasowe postawy, 
ukształtowane jeszcze w okresie adolescencji, 
coraz większego znaczenia nabierają teraz 
wartości przedtem niedostrzegane, takie jak 
rodzina lub samorealizacja (Maslow 1991). 
Postawy i zachowania osób w tym przedziale 
wiekowym budowane są na coraz trwalszych 
relacjach, dzięki czemu stają się bardziej doj-
rzałe w sensie społecznym (Tuner i Helms 
1999, Gurba 2001, Bee 2004). Istotniejsza 
staje się współodpowiedzialność za drugą 

Tab. 1. Charakterystyka grupy badanej

Płeć Liczba Średnia wieku [lata]

Studenci 110 23,3
Studentki 157 22,9
Ogółem 267 23,1
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Tab. 2. Kategorie motywów wyboru specjalności wychowanie fizyczne specjalne  
na podstawie wypowiedzi respondentów

Kategoria Opis kategorii na podstawie wypowiedzi studentów

Po
m

oc

Chęć pomocy ludziom niepełnosprawnym
– Mam ochotę pomagać bezinteresownie osobom specjalnej troski.
– Zdecydowałam się na tę specjalizację, ponieważ chciałabym pomagać ludziom, 

głównie dzieciom wymagającym specjalnej opieki, które nie są winne swojego kalectwa.
– Chciałabym w jakiś sposób pomóc tym dzieciom, aby miały jak najlepsze szanse  

do rozwoju.
– Odczuwam potrzebę pomocy dzieciom specjalnej troski.
– Chciałabym pomagać dzieciom z różnymi zaburzeniami.

Z
ai

nt
er

es
ow

an
ia Interesująca specjalność i zainteresowania z nią związane

– Najbardziej interesujący i absorbujący mnie kierunek na tej uczelni…
– Zdecydowałem się na tę specjalizację, ponieważ jest to specjalizacja najbardziej 

odpowiadająca moim zainteresowaniom.
– Na tę specjalizację zdecydowałam się głównie z takiej przyczyny, iż zainteresował 

mnie przedmiot, który był na drugim roku – wychowanie specjalne. Poza tym 
zainteresowały mnie przedmioty, które występują na tej specjalności.

Sa
m

or
ea

 li
za

cj
a Sprawdzenie się, realizacja własnych pragnień, marzeń

– Uważam, że to jest moja droga sprawdzenia się i zrealizowania swoich pomysłów  
na życie.

– Myślę, że mógłbym się spełnić, niosąc pomoc i pracując z dziećmi specjalnej troski.
– Daje mi to pewną satysfakcję i zadowolenie, czuję, że jestem im potrzebna.
– Wydaje mi się, że nie chciałam iść po linii najmniejszego oporu, ponadto chciałam 

sprawdzić się w pracy z dziećmi specjalnej troski.

W
ie

dz
a

Zdobycie specjalistycznej wiedzy (na własne potrzeby, otoczenia)
– Chciałabym wiedzieć więcej o tego rodzaju problemach, z jakimi boryka się człowiek.
– Wybierając tę specjalizację, chciałabym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie 

pracy i kontaktu z dziećmi wymagającymi szczególnej troski, ogólnie z osobami 
potrzebującymi pomocy, opieki.

– Chcę poszerzyć moją wiedzę, umiejętności, zdobyć specyficzną (w tej specjalności) 
praktykę.

– Chciałabym więcej dowiedzieć się o dzieciach niepełnosprawnych, a także jak 
zachowywać się wobec nich.

Pr
ac

a

Praca i perspektywy zawodowe
– Jest realna możliwość zatrudnienia w takiej placówce i to główny powód wyboru 

tej specjalności.
– Chcę pracować w tym zawodzie – mam taką możliwość w moim mieście.
– Chciałabym móc w przyszłości, oprócz w szkole masowej, pracować w szkole 

specjalnej. Być może będzie to praca tylko w szkole specjalnej.
– Uważam, że ta specjalność daje mi możliwość lepszej, efektywniejszej pracy 

również w normalnej szkole.

D
oś

w
ia

d c
ze

n
ia

Wcześniejsze doświadczenia, kontakt z osobą niepełnosprawną
– Moje doświadczenie zajmowanie się takim dzieckiem, jako wolontariusz, 

upewniły mnie, że to chcę robić w życiu.
– Po wielu kontaktach i przebywaniu z dziećmi upośledzonymi umysłowo i ruchowo 

stwierdziłam, że chcę poświęcić się właśnie tej pracy i w tym środowisku.
– Nie byłam zainteresowana tą specjalizacją od początku studiów, przekonały mnie 

do niej zajęcia na uczelni oraz kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi, szczególnie 
z niewidomymi i niedowidzącymi.
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osobę, wspólne oczekiwania i wspólne plany 
na przyszłość, również współodpowiedzial-
ność w kategoriach bezinteresownej pomocy 
osobom słabszym oraz przygotowywania się 
do odgrywania określonych ról w ramach wy-
branego zawodu (Kulmatycki i wsp. 2005).

Praca powstała na podstawie obszernej 
dokumentacji zgromadzonej w ciągu ponad 
dziesięciu lat w Zakładzie Psychologii AWF 
we Wrocławiu. Materiał ujęto w formie an-
kiet przeprowadzanych corocznie wśród stu-
dentów specjalności wychowanie fizyczne spe-
cjalne podczas zajęć z psychologii klinicznej 
dziecka we wrocławskiej AWF. Przygoto-
wane ankiety zawierały siedem pytań otwar-
tych, które dotyczyły zainteresowań, hobby, 
uprawianej dyscypliny sportu, wcześniejszych 
doświadczeń w zajmowaniu się dziećmi spe-
cjalnej troski, niepełnosprawnymi lub dzieć-
mi zaniedbanymi, motywów podjęcia tej 
właśnie specjalności, zdefiniowania lub opi-
sania dzieci albo młodzieży określanych jako 
grupa specjalnej troski i wymagająca specjal-
nego podejścia, oczekiwań związanych z 
przedmiotem psychologia kliniczna dziecka, 
sugestii i formy co do prowadzenia zajęć oraz 
preferowanych kryteriów bycia ocenianym. 
Ankieta, stanowiąc rejestr informacji o stu-
dentach kolejnych roczników, była też waż-
nym odnośnikiem w czasie rozmów na temat 
przygotowywanych przez studentów mate-
riałów oraz podczas egzaminu końcowego.

W związku z tym, że badania jakościowe 
wymagają przede wszystkim wstępnego po-
segregowania uzyskanej dokumentacji, a na-
stępnie poddania jej klasyfikacji, w przypadku 
tak licznej grupy prace te okazały się nie-
zwykle pracochłonne. W początkowym okre-
sie analizy materiału z ankiety zostały wy-
brane tylko niektóre dane dotyczące badanego 
problemu. Pod uwagę wzięto dwa główne 
pytania (pytanie 2. i 3.): „Czy zajmowałaś 
(-łeś) się lub zajmujesz dziećmi specjalnej 
troski, zaniedbanymi itp.? Jeśli tak, to jakimi 
dziećmi/młodzieżą i gdzie?” oraz „Dlaczego 
zdecydowałaś (-łeś) się na tę specjalizację?”.

Wszystkie wypowiedzi studentów (z ośmiu 
roczników) po wpisaniu do programu kom-
puterowego zostały pogrupowane i wstępnie 
uporządkowane. Z każdej wypowiedzi wpi-
sywany był jeden dominujący motyw. Na 
podstawie wszystkich uporządkowanych w 

ten sposób odpowiedzi utworzono kategorie 
badawcze. Jedynie w niektórych zapisach 
studentów zostały wprowadzone poprawki 
stylistyczne. Wybrano dziesięć następujących 
kategorii motywów, którymi respondenci 
kierowali się podczas wyboru specjalności: 
interesujący kierunek, chęć pomocy niepełno-
sprawnym, zdobycie wiedzy, wcześniejsze 
doświadczenia, samorealizacja, sprawdzenie 
się, chęć poznania siebie, praca z osobami 
niepełnosprawnymi, perspektywy zawodo-
we, określone korzyści. Po szczegółowym 
przestudiowaniu całego materiału badaw-
czego dokonano jednak weryfikacji tych ka-
tegorii. Uzyskano sześć następujących ka-
tegorii badawczych: interesujący kierunek, 
chęć pomocy ludziom niepełnosprawnym, 
zdobycie wiedzy, wcześniejsze doświadcze-
nia, samorealizacja, praca zawodowa. W koń-
cowym procesie weryfikacyjnym zmodyfiko-
wano kategorie, zachowując ich pierwotny 
znaczeniowy sens. Nazwy kategorii zostały 
skrócone, dzięki czemu stały się bardziej czy-
telne. Ostatecznie ustalono sześć kategorii 
motywów wyboru specjalności: 1) pomoc, 
2) zainteresowania, 3) samorealizacja, 4) wie-
dza, 5) praca, 6) doświadczenia. Opis każdej 
z kategorii przedstawiono w tabeli 2.

WYNIKI

Zgodnie z procedurą metodologiczną, obej-
mującą spisanie wypowiedzi, wstępną kate-
goryzację, dwuetapową weryfikację kategorii 
oraz ostateczne zdefiniowanie kategorii, przed-
stawiono liczbowe wyniki analizy oraz ich 
procentowe odpowiedniki. Na rycinie 1 po-
kazano bardziej szczegółowy rozkład wyni-
ków procentowych zestawień dla poszcze-
gólnych grup motywów z podziałem na 
studentów i studentki.

Obliczono poziom prawdopodobień-
stwa p istotności różnic za pomocą testu 
dla dwóch wskaźników struktury (tab.3).

Z danych wynika, że o wyborze specjal-
ności wychowanie fizyczne specjalne dokony-
wanym przez ponad dziesięć lat przez stu-
dentki studiów dziennych AWF we Wrocławiu 
decydowała chęć niesienia pomocy innym, 
natomiast w przypadku studentów najważ-
niejsza okazała się samorealizacja. Treść an-
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kiet wskazuje, że chęć pomagania innym u 
studentek nacechowana była dojrzałą em-
patią. Kategoria „pomoc”, którą wybrała pra-
wie jedna trzecia studentek i jedna czwarta 
studentów, była też najczęściej podkreślana 
w rozmowach podczas zajęć dydaktycznych. 
Ponad jedna trzecia badanych studentów 
wskazywała na kategorię „samorealizacja”, 
podkreślając możliwości sprawdzenia siebie 
oraz zrealizowania siebie w sytuacji pracy 
z innymi osobami. Studenci wskazywali w 
swoich wypowiedziach, że specjalność wy-
chowanie fizyczne specjalne stworzy im możli-
wość realizacji własnych marzeń i zawodo-
wych oczekiwań, jak i pozwoli na sprawdzenie 
się w wybranej specjalności. Należy pod-
kreślić, że dwukrotnie rzadziej kategorię tę 
wybierały studentki – tylko co szósta. Drugą 
w kolejności preferencji grupą motywów w 
przypadku studentek były „zainteresowa-
nia”. Tę kategorię wybrała co czwarta stu-
dentka i tylko co ósmy student. Podobnie 
jak w przypadku wyboru kategorii „samo-
realizacja” także tu można zauważyć istotnie 
znaczące różnice między studentami a stu-
dentkami. Studentki są bardziej niż studenci 
motywowane „zainteresowaniami”. Odwrot-
nie jest w przypadku grupy motywów doty-
czących „samorealizacji” – studenci dwu-
krotnie częściej wskazywali na tę kategorię. 
Z analizy treści wypowiedzi badanych wy-
nikało, że zainteresowania studentów były 
raczej zawężone i związane tematycznie bar-
dziej z wychowaniem fizycznym specjalnym 
(sposobami jego realizacji), natomiast stu-
dentki w tej grupie motywów wskazywały na 
szersze spektrum dotyczące innych obsza-

rów życia osób niepełnosprawnych. Katego-
rią „praca” zainteresowane były podobne 
procentowo grupy zarówno studentów, jak 
i studentek. Z analizy wypowiedzi wynika, 
że ten motyw ukierunkowany był głównie na 
przyszłe konkretne miejsce podjęcia pracy 
zawodowej związanej z zawodową specjal-
nością, jak również zwiększenie szans na 
szeroko rozumianym rynku pracy (szkoła 
masowa, specjalna, placówki integracyjne). 
Również nie ma znaczących różnic między 
studentami a studentkami w wyborze ka-
tegorii „wiedza” oraz „doświadczenie”. W 
obu grupach zarówno studentki, jak i stu-
denci zwracali uwagę na zdobycie fachowej 
wiedzy, którą można też wykorzystać na 
potrzeby własne i otoczenia. Grupa moty-
wów określana jako „doświadczenie” doty-
czyła głównie studentów, którzy wcześniej 
zetknęli się z osobami niepełnosprawny-
mi, albo we własnym środowisku rodzin-
nym i wśród znajomych, albo pracując czy 
pomagając jako woluntariusze.

DYSKUSJA

Badania nad powodami wyboru specjalności 
ukierunkowanych na pracę z osobami nie-
pełnosprawnymi pokazują, że motywy wy-
borów w zdecydowanej większości dotyczą 
wartości wynikającej z relacji interperso-
nalnej. Wartość pomagania drugiej osobie 
zawiera w sobie wartość pracy nad sobą. 
Wyraźne wskazanie na wspomniane dwie 
grupy motywów pozwala badaczom posta-
wić tezę, że obie te wartości są wyraźnie ze 

Ryc. 1. Procentowy rozkład odpowiedzi do poszczególnych kategorii motywów  
z rozróżnieniem na studentów i studentki
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sobą połączone. Potrzeba pomocy innej oso-
bie łączy się z potrzebą poznania samego 
siebie. Można zauważyć dwa interesujące 
wymiary prezentowanych badań. Z jednej 
strony nie ulega wątpliwości, że w grupie 
studentów dziennych ważna jest potrzeba 
sprawdzenia siebie w trudnej sytuacji jako 
nieodzownego warunku wchodzenia w do-
rosłość. Tego rodzaju specjalność pozwala na 
szersze spojrzenie nie tylko na własne suk-
cesy i życiowe dylematy, ale również zmierzyć 
się z wyzwaniem dotyczącym innych osób 
(Sherrill 1988). W rozwiązaniach funkcjo-
nujących w innych krajach europejskich, 
np. fińskich, wyraźnie widoczne są zinter-
nalizowane motywy osób podejmujących 
pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz 
konieczność odwoływania się do swoich we-
wnętrznych zasobów (Heikinaro-Johansson 
i Sherrill 1994). Student w ramach interdys-
cyplinarnego programu wychowania fizycz-
nego specjalnego niejako „musi” zmierzyć się 
z wieloma pytaniami i oczekiwaniami osób 
niepełnosprawnych (Fiornini i wsp. 1996, 
Dunn 1997, Lienert i wsp. 2001). Z drugiej 
strony należy brać pod uwagę specyfikę śro-
dowiska studiowania. Na uczelni wycho-
wania fizycznego, gdzie tradycyjnie aspekt 
rywalizacji sportowej jest dominujący, szcze-
gólny wydźwięk ma specjalność, która z za-
łożenia rezygnuje z „zewnętrznej” formy 
ekspresji tężyzny i sprawności. Wybór spe-
cjalności przygotowującej do pracy z nie-
pełnosprawnymi, dla których bardzo proste 
czynności życiowe stają się najważniejszym 
problemem, jest wyjątkowym wyzwaniem 
(Sherrill 1988). Jak wskazuje Szczepański 
(2004) w swoich badaniach dotyczących de-
terminantów wyboru studiów na wydziale 
wychowania fizycznego i fizjoterapii, w szyb-
ko zmieniających się obecnie warunkach 
życiowych następuje wyraźna polaryzacja 
stanowisk. Wybory określonej ścieżki zawo-
dowej coraz wyraźniej dyktowane są przez 
zmieniające się warunki życiowe oraz rynku 
pracy. Aspiracje, marzenia i głęboko ukryte 
motywy inspirowane filozofią życiową stają 
się coraz mniej zasadne. Studentki i studenci 
decydują się na określoną specjalność zawo-
dową ze względu na ewentualne miejsca 
pracy, a nie predyspozycje osobowościowe.

WNIOSKI

Celem pracy było wskazanie motywów, ja-
kimi kierowali się studenci AWF we Wrocła-
wiu, dokonując wyboru specjalności wy-
chowanie fizyczne specjalne. Odpowiedzi na 
postawione wcześniej pytania można sfor-
mułować następująco:

1. Na podstawie swobodnych wypowie-
dzi studentów wyróżniono sześć kategorii 
motywów, którymi kierowali się podczas 
wyboru specjalności przygotowującej ich 
do pracy z dziećmi specjalnej troski, a mia-
nowicie: pomoc, zainteresowania, samore-
alizację, wiedzę, pracę i doświadczenia.

2. Najczęściej studenci obu płci wybie-
rali kategorię „pomoc”, „samorealizacja” 
i „zainteresowania”. Najmniej wyborów do-
tyczyło motywów określonych jako „wie-
dza” i „doświadczenia”.

3. W przypadku grup motywów doty-
czących samorealizacji i zainteresowań między 
studentkami i studentami wystąpiły statys-
tycznie istotne różnice (p < 0,000). Studenci 
ponad dwa razy częściej niż studentki wska-
zali na kategorię „samorealizacja”, natomiast 
w odniesieniu do kategorii „zainteresowa-
nia” było odwrotnie – dwukrotnie częściej 
wybrały ją studentki.

Należy stwierdzić, że prezentowane ba-
dania mogą mieć znaczącą wartość aplika-
cyjną. Z jednej strony pozwalają organizato-
rom studiów na śledzenie zmian dotyczących 
motywacji wyboru i studiowania wychowa-
nia fizycznego specjalnego, a z drugiej umoż-
liwiają przygotowanie pełniejszej propozycji 
programowej specjalności.
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