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CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi przemianami metabolicznymi zachodzącymi w 

organizmie. Zapoznanie studentów z przemianami zachodzącymi w mięśniach szkieletowych w warunkach 

zwiększonego zapotrzebowania na energię oraz wykorzystanie parametrów biochemicznych w praktyce sportowej. 

Zdobycie umiejętności samodzielnego wykonywania wybranych oznaczeń biochemicznych oraz interpretacji 

uzyskanych wyników. Przygotowanie do odbioru wiedzy z innych przedmiotów biologicznych, przewidzianych 

programem studiów. 

 
Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia  

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), 

umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_S) 

Odniesienie do efektów 

obszarowych  

K_W01 P_W01. Ma wiedzę o przemianach substratów energetycznych w 

pracujących mięśniach w zależności od rodzaju wysiłku fizycznego. 

M1_W01 M1_W02 

M1_W03 

K_W03 P_W02. Ma wiedzę o zmianach metabolizmu komórkowego pod 

wpływem wysiłku fizycznego. 

M1_W01 M1_W02 

M1_W07 

K_W19 P_W03. Ma wiedzę o efektach treningu sportowego oraz o metodach 

oceny tych efektów. 

M1_W07 M1_W08 

M1_W10 

K_U01 P_U01. Potrafi wyjaśnić zależności między metabolizmem różnych 

tkanek i narządów podczas wysiłku fizycznego. 

M1_U01 M1_U08 

M1_U13 

K_U03 
P_U02. Posiada umiejętność samodzielnego wykonania oznaczeń 

wybranych parametrów biochemicznych, interpretowania uzyskanych 

wyników i ich wykorzystania w praktyce sportowej. 

M1_U04 M1_U05 

M1_U06 M1_U08 

M1_U09 M1_U12 

M1_U13 

K_U09 P_U03. Umie ocenić w oparciu o wyniki oznaczeń wskaźników 

biochemicznych pozytywne mierniki zdrowia. 

M1_U03 M1_U07 

M1_U09 M1_U12 

K_U11 P_U04. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do wskazania 

właściwych sposobów postępowania w zaburzeniach homeostazy 

organizmu wywołanych treningiem sportowym oraz niewłaściwym 

stylem życia. 

M1_U06 M1_U09 

M1_U12 M1_U13 

K_K02 P_S01. Samodzielnie lub w zespole realizuje zadania związane z 

przygotowaniem i wykonaniem oznaczeń biochemicznych.  

M1_K01 M1_K06, 

M1_K08 

K_K05 P_S02. Ma zdolność do syntetycznej oceny zdobytej wiedzy i 

umiejętności. 

M1_K01 M1_K02 

M1_K06 M1_K09 

K_K08 P_S03. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas samodzielnego 

wykonywania oznaczeń biochemicznych. 

M1_K03 M1_K06 

M1_K07 M1_K08 
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