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1 SKN Activ

Aktywność fizyczna osób w różnym wieku, standaryzowane metody pomiaru aktywności 

fizycznej, promowanie aktywności i sprawności fizycznej w obszarze zdrowia Kamila Czajka, dr Zakład Biostruktury kamila.czajka@awf.wroc.pl

2

SKN Adaptowanej 

Aktywności Ruchowej 

Realizacja zadań badawczych w zakresie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami; 

wizyty w ośrodkach specjalistycznych dla osób z niepełnosprawnościami; wolontariat 

imprez sportowo - rekreacyjnych dla niepełnosprawnych oraz imprez integracyjnych

Marta Wieczorek, 

dr hab., prof. AWF Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej marta.wieczorek@awf.wroc.pl

3 SKN AKSON Biomechanika, Fizjoterapia, Biomechanika sportu

Agnieszka Szpala, 

dr hab., prof. AWF Zakład Biomechaniki agnieszka.szpala@awf.wroc.pl

4 SKN Aquarius Odnowa biologiczna, sport osób niepełnosprawnych, fizjologia wysiłku fizycznego

Rafał Szafraniec, 

dr Zakład Sportu Paraolimpijskiego rafal.szafraniec@awf.wroc.pl

5 SKN Backpacking

Inspirowanie i wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi inicjatyw studenckich oraz 

popularyzowanie turystyki regionalnej, krajowej i zagranicznej

Jolanta Barbara 

Jabłonkowska, dr Zakład Nauk Społecznych jolanta.jablonkowska@awf.wroc.pl

6 SKN DermaCare Kosmetologia, dermatologia estetyczna

Agnieszka Ciszek, 

dr Zakład Podstaw Kosmetologii agnieszka.ciszek@awf.wroc.pl

7 SKN EDUball

Wykorzystanie piłek edukacyjnych eduball: w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w 

szkołach terapeutycznych i specjalnych, w zwalczaniu nadwagi i otyłości. 

Sara Wawrzyniak, 

dr Zakład Zespołowych Gier Sportowych sara.wawrzyniak@awf.wroc.pl

8 SKN Fizjologia Wysiłku

Metody badań wysiłkowych, monitorowanie zdolności wysiłkowych oraz zmian 

adaptacyjnych organizmu pod wpływem działania różnych bodźców

Marek Zatoń; prof. 

dr hab.; Kamil 

Michalik , dr

Zakład Fizjologii i Biochemii, Zakład 

Motoryczności Człowieka marek.zaton@awf.wroc.pl

9 SKN Fizykoterapii

Elektrostymulacja mm prawidłowo unerwionych, elektrostymulacja mm o osłabionej sile 

mm, prąd Kotza-wykorzystanie u sportowców, elektrostymulacja wysokonapięciowa w 

leczeniu ran. Aneta Demidaś, dr Zakład Masażu i Fizykoterapii aneta.demidas@awf.wroc.pl

10 SKN Kangur Biomechaniczne aspekty zespołowych gier sportowych

Artur Struzik, dr 

hab., prof. AWF Zakład Biomechaniki artur.struzik@awf.wroc.pl

11 SKN Kinesis

Analiza kinematyki i dynamiki różnych aktywności ruchowych człowieka (np. chód, chód po 

schodach, biegi, skoki, obroty, skłony, przysiady) w sporcie i fizjoterapii, w normie i 

patologii

Sławomir 

Winiarski, dr hab. 

inż., prof. AWF Zakład Biomechaniki slawomir.winiarski@awf.wroc.pl 

12

SKN Kognitywistyki 

Neurocog

Koło Neurocog – modelowanie działania zmysłów, mózgu i umysłu poprzez wykorzystanie 

treningu mózgu, wirtualnej rzeczywistości czy C-eye. Badania interdyscyplinarne 

obejmujące m. in. zagadnienia funkcji poznawczych, uczenia się, plastyczności mózgu 

oraz ich zależności od różnych jednostek chorobowych i treningu

Grzegorz Żurek, dr 

hab., prof. AWF Zakład Biostruktury grzegorz.zurek@awf.wroc.pl
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13

SKN Koło Miłośników 

Orienteeringu

Różne aspekty związane z orientacją w terenie w formach sportowej, turystycznej i 

rekreacyjnej Piotr Cych, dr Zakład Dydaktyki Sportu piotr.cych@awf.wroc.pl

14 SKN Koszykówka Aspekty motoryczne i poznawcze zespołowych gier sportowych

Marek Popowczak, 

dr Zakład Zespołowych Gier Sportowych marek.popowczak@awf.wroc.pl

15

SKN Metodyki Szkolnego 

Wychowania Fizycznego

Wychowanie fizyczne jako forma uczestnictwa w kulturze fizycznej na różnych etapach 

edukacji: szkolne WF w reformującej się szkole; metody, formy i środki w WF; metody 

aktywizujące na lekcji WF; gry i zabawy ruchowe krajów UE; edukacja zdrowotna; 

promocja zdrowia Regina Kumala, dr Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej regina.kumala@awf.wroc.pl

16 SKN Motosoccer

Przygotowanie motoryczne w piłce nożnej, powtarzane wysiłki maksymalne, analiza gry, 

zdolności szybkościowe, zdolności wytrzymałościowe, reakcje organizmu w 

zróżnicowanych warunkach klimatycznych, analiza zdolności wysiłkowych piłkarzy na 

turniejach najwyższej rangi oraz rozgrywek w najsilniejszych ligach na świecie

Paweł Chmura, dr 

hab., prof. AWF Zakład Zespołowych Gier Sportowych pawel.chmura@awf.wroc.pl

17 SKN NEFROFIT

Prowadzenie różnych rodzajów treningów (wytrzymałościowych, oporowych) u pacjentów 

ze schyłkową niewydolnością nerek podczas zabiegów hemodializy; ocena poziomu 

sprawności i aktywności fizycznej za pomocą różnych testów / skal oraz ocena jakości 

życia

Dziubek-Rogowska 

Wioletta, dr hab., 

prof. AWF

Zakład Fizjoterapii w Chorobach 

Wewnętrznych wioletta.dziubek@awf.wroc.pl

18 SKN NEUROFUN Fizjoterapia i terapia zajęciowa osób z uszkodzeniem układu nerwowego.

Dagmara Chamela-

Bilińska, dr Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii dagmara.chamela-bilinska@awf.wroc.pl

19

SKN Occupational Therapy 

Physiotherapy

Poprawa jakości życia osób z różnymi dysfunkcjami poprzez identyfikację potrzeb i 

wskazanie ergonomicznych rozwiązań umożliwiających codzienne funkcjonowanie

Dominika 

Zawadzka, dr Zakład Terapii Zajęciowej dominika.zawadzka@awf.wroc.pl

20 SKN OnkoActive

Ocena stanu psychofizycznego oraz skuteczność rehabilitacji dzieci oraz osób dorosłych 

leczonych z powodu nowotworów złośliwych

Iwona Malicka, dr 

hab., prof. AWF

Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej 

i Onkologii iwona.malicka@awf.wroc.pl

21 SKN OPEN HEALTH

Odnowy biologiczna i odnowa psychosomatyczna, naturalne metody wzmacniania zdrowia, 

profilaktyka zdrowia w sporcie i fizjoterapii, komplementarne podejście do regeneracji 

organizmu w sporcie rekreacyjnym i wyczynowym. Edyta Szczuka, dr Zakład Sportu Paraolimpijskiego edyta.szczuka@awf.wroc.pl

22

SKN przy Zakładzie 

Anatomii

Obszar badań z zakresu antropomotoryki - analiza struktury motorycznej i jej 

uwarunkowań, w szczególności koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM), wpływ 

czynników środowskowych na poziom sprawności motorycznej Dawid Koźlenia, dr Zakład Biostruktury dawid.kozlenia@awf.wroc.pl

23

SKN przy Zakładzie Terapii 

Zajęciowej

Rehabilitacja, Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa - rozwijanie i kształtowanie zainteresowań 

naukowych oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w 

działalności środowiskowej promującej idee terapii zajęciowej oraz pracach naukowo-

badawczych Zakładu Terapii Zajęciowej

Bożena 

Ostrowska, dr 

hab., prof. AWF Zakład Terapii Zajęciowej bozena.ostrowska@awf.wroc.pl

24

SKN Przygotowanie 

Motoryczne w Piłce 

Siatkowej 

Obciążenia treningowe i meczowe w piłce siatkowej, programowanie treningu 

motorycznego w piłce siatkowej, analiza gry w piłce siatkowej Damian Pawlik, dr Zakład Motoryczności Człowieka damian.pawlik@awf.wroc.pl
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25 SKN Psychologii Sportu Psychologia sportu Paweł Piepiora, dr Zakład Dydaktyki Sportu pawel.piepiora@awf.wroc.pl

26 SKN Psychopedagogiki

Działalność naukowa Koła dotyczy badania kompetencji interpersonalnych osób 

wykonujących i przygotowujących się do pracy  w zawodach społecznych (studenci, 

nauczyciele, terapeuci, trenerzy) oraz diagnozowania syndromu wypalenia zawodowego. 

Podejmowana jest również problematyka związana z psychodietetyką.

Anna 

Romanowska-

Tołłoczko, dr hab., 

prof. AWF Zakład Nauk Społecznych anna.romanowska-tolloczko@awf.wroc.pl

27 SKN Pueri

Fizjoterapia i terapia zajęciowa w pediatrii, opieka profilaktyczna nad kobietą i dzieckiem, 

diagnostyka funkcjonalna, jakość życia

Agnieszka Ptak, 

dr;                                   

Dorota Wójtowicz, 

dr Zakład Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii

agnieszka.ptak@awf.wroc.pl         

dorota.wojtowicz@awf.wroc.pl

28

SKN Rehabilitacji 

środowiskowej i terapii 

zajęciowej

Terapia zajęciowa, nauki o zajęciu (occupational science), interwencje środowiskowe, 

kompleksowa rehabilitacja

Miłosz Kuśnierz, 

dr; Rafał Bugaj, dr

Zakład Nauk Społecznych; Zakład Terapii 

Zajęciowej rafal.bugaj@awf.wroc.pl

29 SKN Sport Science relative age effect", "training load", "performance testing" w zespołowych grach sportowych

Krystian 

Rubajczyk, dr Zakład Zespołowych Gier Sportowych krystian.rubajczyk@awf.wroc.pl

30

SKN STREFA ANALIZ 

PIŁKARSKICH

Piłka nożna; identyfikacja efektywności działań w grach zespołowych; Poznanie relacji 

zachodzących pomiędzy dyspozycjami osobniczymi, efektywnością działania i 

współdziałania graczy a wynikiem gry; Wyznaczanie czynników warunkujących efektywne 

działanie zawodników oraz optymalizujących proces trenowania. 

Marek Konefał, dr 

hab., prof. AWF Zakład Motoryczności Człowieka marek.konefał@awf.wroc.pl

31

SKN Towarzystwo 

Naukowe Masażu Masaż stosowany w medycynie Iwona Wilk, dr Zakład Masażu i Fizykoterapii iwona.wilk@awf.wroc.pl

32

SKN Zakładu Biologii 

Człowieka Fizjopek

Ekologia, ochrona przyrody i środowiska, ornitologia, terapie związane z przyrodą (np. 

hortiterapia)

Lucyna Górska-

Kłęk, dr Zakład Biologii Człowieka lucyna.gorska-klek@awf.wroc.pl

33

SKN Zakładu Kinezjologii 

Impuls

Nauka o ruchu człowieka, elektrofizjologiczna charakterystyka planowania i wykonania 

ruchów dowolnych człowieka, właściwości mechaniczne mięśni szkieletowych, analiza 

sygnałów biologicznych Joanna Mencel, dr Zakład Kinezjologii joanna.mencel@awf.wroc.pl

dr Kamil Michalik

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego


