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CELE PRZEDMIOTU 

Poznanie mechanizmów adaptacyjnych do wykonywania wysiłków w ekstremalnych warunkach różnego typu 

(wysokiej i niskiej temperatury, wilgotności, wysokości nad poziomem morza, stref czasowych, itp. Poznanie zasad 

i podstawowych technik pomiarowych maksymalnych możliwości organizmu człowieka. Poznanie fizjologicznych 

uwarunkowań uprawiania sportu przez mężczyzny i kobiety. Fizjologiczna analiza efektów adaptacyjnych w 

różnych warunkach ekstremalnych. 

 
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 Posiada wiedzę dotyczącą fizjologicznych granic ludzkich możliwości, 

jak mózg postrzega i ocenia rzeczywistość i granice ludzkich zmysłów.  
M2_W01,02,04 

K_W01  

K_W08 

 K_W09 

P_W02 Student zna konsekwencje aktywności fizycznej, posiada także 

wiedzę na temat czynników środowiskowych na możliwości 

adaptacyjne, w jaki sposób mózg kontroluje ludzkie zachowania oraz 

ostrzega przed niebezpieczeństwem.   

M2_W01, 02 

M2_W04  

M2_W07, 08 

K_W01  

K_W08  

K_W09 

P_W03 Posiada wiedzę na temat wpływu różnych czynników 

endogennych i egzogennych na zdolności adaptacyjne organizmu do 

wysiłku fizycznego krańcowej wielkości o maksymalnej i 

supramakymalnej intensywności. Zrozumieć siłę oddziaływania 

czynników genetycznych w sporcie. 

M2_W01 

M2_W02 

M2_W04 

M2_W07 

M2W08 
K_U01 P_U01 Potrafi identyfikować nowe zagrożenia dla rozwoju i stanu 

zdrowia człowieka w warunkach ekstremalnych. 
M2_U02 M2_U07 

M2_U08 

K_U01 P_U02 Potrafi dobrać odpowiednią dietę i suplementację. M2_U02,U07,U08 

K_U01 P_U03 Potrafi opisać zagrożenia związane z wykonywaniem wysiłków 

fizycznych w niekorzystnych warunkach wysokiej i niskiej temperatury otoczenia. 
M2_U02 M2_U07 

M2_U08 

K_K01 P_S01 Działa aktywnie w zakresie promocji zachowań profesjonalnych 

i zawodowych w grupach sportowców amatorów i zawodowców  
M2_K08,09 
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