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SYLABUS
e-mail: dietetyka@umlub.pl

rok akademicki 2021/2022 - cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modułu/przedmiotu: Żywienie w sporcie Kod modułu DT. 1.064

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności:

Poziom studiów: I (licencjackie) ■ II (magisterskie) □ III (jednolite magisterskie) □ (doktoranckie) □

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne

Rok studiów: !□ II □ Ilia  IV V VI □
Semestr
studiów:

IZ 21 31 4__ 5i 
11 □ 12 □

60  70 8D 90  10C

Typ modułu/przedmiotu: obowiązkowy □ fakultatywny

Język wykładowy: polski ■ obcy □

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W)

Seminarium (S) 10

Ćwiczenia (Ć)

E-wykłady (eW)

Zajęcia praktyczne (ZP)

Praktyki zawodowe (PZ)

Inne: samokształcenie 15

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.) Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 20

2. Czas pracy własnej studenta
• Samokształcenie
• Przygotowanie do zajęć i sprawdzianów

15
15

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 50

Punkty ECTS za moduł/przedmiot

Cele kształcenia:
1. Przekazać wiedzę zakresu energetyki wysiłku fizycznego związanego z różnymi rodzajami aktywności 

ruchowej,
2. Przygotować do kierowania procesem prawidłowego żywienia w warunkach zwiększonego wysiłku

_______fizycznego.______ _____________________________________________________________________________
Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć: ______________________________________________________________

mailto:dietetyka@umlub.pl
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Numer
efektu

kształcenia
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikaq'i 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia;

Forma zajęć 
dydaktycznych

* w p isz  sym b o l

WIEDZA

K_W 08

Objaśnia mechanizmy generowania energii wykorzystywanej 
przez pracujące mięśnie w warunkach wysiłków aerobowych i 
anaerobowych.

Opisuje specyfikę rożnych rodzajów wysiłku fizycznego w 
nawiązaniu do przemian energetycznych charakteryzujących te 
wysiłki.

Objaśnia zasady żywienia osób w różnym wieku, 
podejmujących aktywność w celu kształtowania wybranych 
zdolności motorycznych.

Opisuje specyfikę wybranych dyscyplin sportowych w 
kontekście zasad żywienia sportowców.

Referat
Wypowiedź ustna 
Test MCQ

W

UMIEJĘTNOŚCI

K U  10

Stosuje zasady kontroli masy ciała i bilansowania zasobów 
energetycznych organizmu.
Bilansuje podaż i wydatek energetyczny w warunkach różnych 
form aktywności fizycznej..
Formułuje zalecenia żywieniowe oraz układa dietę na potrzeby 
osób podejmujących rożne rodzaje aktywności fizycznej.

Projekt ć, s

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w  z a k r e s ie  w ied zy :
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)',
Egzamin pisemny — student generuj e/rozpoznaje odpowiedź {esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi); 
w  z a k r e s ie  u m ie ie tn o śc i:
Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini — clinical examination); 
Realizacja zleconego zadania; Projekt; Prezentacja; 
w  z a k r e s ie  k o m p e te n c ji SD ołecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 
kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio);

TREŚĆ ZAJĘĆ:

Wykłady:
1. Wybrane aspekty teorii treningu sportowego.
2. Źródła energii i metabolizm jej wytwarzania.
3. Przemiany energetyczne tlenowe i beztlenowe.
4. Wpływ diety na metabolizm wysiłkowy.
5. Metabolizm białka, węglowodanów, tłuszczów, znaczenie błonnika, witamin i składników mineralnych.
6. Fizjologiczne zasady treningu.
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7. Bilans energii i skład ciała.
8. Suplementy, odżywki i doping w sporcie

Ćwiczenia:
1. Zasady żywieniowe w treningu wytrzymałości tlenowej.
2. Zasady żywieniowe w treningu wytrzymałości beztlenowej.
3. Zasady żywieniowe w treningu zwiększającym masę mięśni.
4. Zasady żywieniowe w treningu mocy mięśniowej.
5. Zasady żywienia w grach zespołowych
6. Zasady żywienia w pływaniu.
7. Zasady żywienia w sportach walki.
8. Zasady żywienia sportów ekstremalnych (himalaizm, freediving i inne)

Seminaria:
1. Układanie diety dla zawodników w wybranych dyscyplinach sportowych w okresach:

a. Przygotowania ogólnego,
b. Przygotowania specjalnego,
c. W okresach startowych.

Samokształcenie:
Zbieranie przepisów, zestawów dietetycznych porad specjalistów z zakresu żywienia w sporcie.

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:
Literatura podstawowa:

1. Celejowa I., Żywienie w sporcie, Warszawa 1014
2. Birck K., MacLoren D., Fizjologia Sportu - krótkie wykłady, Warszawa 2009
3. Zając A., Waśkiewicz Z., Dietetyczno-treningowe wspomaganie zdrow ia i sprawności fizycznej, Katowice

2001
4. Ziemiański Ś., Niedźwiedzka-Kącik D., Zalecenia żywieniowe i zdrowotne dla sportowców, Biblioteka 

trenera, Warszawa 1997
5. Zając A., Poprzęcki S., Czuba M., Zydek G., Gołaś A.: Dieta i suplementacja w sporcie i rekreacji. Katowice

2012.

Literatura uzupełniająca :

1. Czajka I.: Fitness w wielkim mieście. Warszawa 2008
2. Karpay E.: Fitness -  zdrowie i uroda. Gliwice 2000.
3. Maughan R. J., Burkę L. M., Żywienie a zdolność do wysiłku, Kraków 2000
4. Matella K.: Supersylwetka -  100 przepisów i porad eksperta. Toruń 2009.
U_____Roniker A., Fizjologia sportu, Warszawa 2001____________________________________________________
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
1. Komputer z dostępem do Internetu.
2. Rzutnik multimedialny.
3. Urządzenie umożliwiające badanie składu ciała.
4. Przyrządy pomiarowe: stoper, taśma miernicza, fałdomierz.

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
1. Test wiedzy -  50 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu problematyki wykładów i ćwiczeń. 90-100% - bardzo 

dobry, 80-90% - ponad dobry, 70-80% - dobry, 60-70% - dość dobry, 50-60% - dostateczny.
2. Ćwiczenia - zaliczenie ze stopniem na podstawie opracowań indywidualnie zleconych zadań. Ocenie podlega: 

jakość przygotowanego materiału (95% oceny), sposób prezentacji (5% oceny).
3. Sporządzenie portfolio z materiałami poglądowymi w zakresie żywienia sportowców.
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Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./e-mail)

Zakład Dietetyki Klinicznej, ul. Chodźki 1, tel. 81 448-69-02, 448-69-00

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus:

dr Adam Fijewski

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:

dr Adam Fijewski

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana

Data sporządzenia sylabusa: 15.06.2019


