
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ODNOWA BIOLOGICZNA 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 TR/2/PP/OB   8A 3 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień 

Rok/Semestr III/3 stacjonarne 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) 15h wykładów (w tym: 13 godzin 

kontaktowych, 2/2 godziny e-learningu) + 8h 

konsultacje 

15 h ćwiczeń (13 h kontaktowych, 2h e-

learning) 

9/9 studia niestacjonarne + 8h konsultacje 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć wykłady, ćwiczenia, zajęcia e-learningowe 

Wymagania formalne 

Założenia wstępne 

Wymagania formalne: poziom 6 

Założenia formalne: wiedza fizjologia 

wysiłku 

Metody dydaktyczne Wykład 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Ćwiczenia – trening relaksacyjny, żywienie w 

odnowie biologicznej, układanie jadłospisu, 

masaż, podstawowe wiadomości z 

fizykoterapii z prezentacją aparatury w 

ośrodku rehabilitacji 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Formy zaliczenia:  

Zadanie projektowe 

Kolokwium pisemne 

Ocena końcowa z ćwiczeń: obecność i 

aktywność na zajęciach, zadanie projektowe 

Kolokwium pisemne 

  

Jednostka organizacyjna realizująca Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra 

Rekreacji, Zakład Teorii Rekreacji 

Cele i zadania przedmiotu: 

Nabycie przez studenta : 

1. wiedzy z zakresu zmęczenia i wypoczynku 

2. umiejętności dobierania i wdrażania stosownych  metod odnowy biologicznej 

3. kompetencji społecznych z zakresu odnowy biologicznej 

 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Biomedyczne podstawy 

zmęczenia i wypoczynku 

5 K_W01 

K_K01 

C1 

C3 

2 Dieta w odnowie 2 K_W01 C1 



biologicznej i zasady 

racjonalnego żywienia 

3 Wpływ zmęczenia 

psychicznego, stresu na 

organizm człowieka 

2 K_W01 

 

K_W04 

 

C1 

 

C1 

4 Metody fizykalne 

stosowane w odnowie 

biologicznej 

6 K_W01 

 

C1 

 

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Techniki masażu 

klasycznego – ćwiczenia 

praktyczne 

6 K_U09 C2 

2. Zasady układania 

jadłospisu, ocena 

sposobu żywienia 

2 K_U09 C2 

3 Trening relaksacyjny – 

ćwiczenia praktyczne 

2 K_U09 C2 

4 Metody fizykoterapii 

stosowane w odnowie 

biologicznej- pokaz 

aparatury w ośrodku 

rehabilitacji 

5 K_U09 C2 

  15   

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności St dia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 

 2 

0,4 

0,1 

Godziny kontaktowe – wykłady 

2 godziny e-learningu 
9 0,3 

13 

 2 

0,4 

0,1 

Godziny kontaktowe – ćwiczenia  

2 godziny e-learningu 
9 0,3 

8 0,3 Godziny kontaktowe - konsult cje 8 0,3 

10 0,3 Praca w czytelni 13 0,4 

15 0,5 Praca z literaturą 15 0,5 

12 0,4 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, prezentacji 
16 0,5 

15 0,5 Przygotowanie do egzaminu/ 
zaliczenia 

20 0,7 

90 3 Razem 90 3 

 



Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 15 godzin studia 

stacjonarne = 0,5  ECTS, 10 godzin  studia niestacjonarne =0,3 ECTS 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: 

 

Umiejętności praktyczne oparte na określonych zasadach stosowania odnowy biologicznej w 

turystyce i rekreacji pozwolą na: 

- właściwą ocenę stanu zdrowia podopiecznych 

- właściwy dobór i wdrożenie odpowiedniej metody fizjoterapeutycznej  

- zapewnienie prawidłowego żywienia (układanie jadłospisów) 

- prowadzenie treningu relaksacyjnego 

- wykonywanie masażu klasycznego. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe):odnowa biologiczna w turystyce i rekreacji 

Wykłady: 

Przegląd piśmiennictwa z zakresu zmęczenia i wypoczynku w różnych formach aktywności 

ruchowej 

Ćwiczenia:  

Odnowa biologiczna w turystyce i rekreacji w różnych grupach wiekowych 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, zalecane 5-10 pozycji):  

 

1.Podgórski T. – Masaż klasyczny, Studium Medikon Warszawa 1998 

2.Józef Czopik , Fizjoterapia w wybranych chorobach tkanek miękkich narządu ruchu, 

A.W.U.Emilia,  2001 

3.Anna Jegier, Krystyna Nazar, Artur Dziak  Medycyna Sportowa   Warszawa 2005  

4.Fizjologiczne Podstawy Rekreacji Ruchowej pod red. A.Eberhardta, Warszawa 2007, 

ALMAMER 

Literatura uzupełniająca: 

5. Medycyna Sportowa pod redakcją Krzysztofa Klukowskiego   Medical Tribune Warszawa  

2010 

6. Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej pod red.A. Eberhardta , 2011, 

ALMAMER 

7.Prozdrowotne efekty aktywności fizycznej i, rekreacyjnej i sportowej , red.naukowa 

K.L.Mazurek, Warszawa 2016 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowych 

Odniesienie do 

EK 

obszaru 

Zna podstawy biomedyczne 

zmęczenia , wypoczynku i odnowy 

biologicznej 

wykład 
Kolokwiu

m pisemne 

K_W01 

K_K01 

P7S_WG 

P7S_KR 



Zna zasady żywienia i wpływ diety 

na proces odnowy biologicznej 
wykład 

Kolokwium 

pisemne 
K_W01 P7S_WG 

Rozumie wpływ stresu i zmęczenia 

psychicznego na zdolność 

funkcjonalną człowieka 

wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W04 P7S_WG 

Zna podstawowe zasady 

stosowania  metod 

fizjoterapeutycznych w odnowie 

biologicznej 

wykład 
Kolokwium 

pisemne 

K_W01 

K_U09 

 

P7S_WG 

P7S_U0 

 

Posiada umiejętność wykonania 

podstawowych technik masażu 
ćwiczenia 

Zadanie 

projektowe 

 

K_U09 

 

   P7S_U0 

Potrafi ocenić sposób żywienia i 

ułożyć jadłospis 
ćwiczenia  

Zadanie 

projektowe 
K_U09    P7S_U0 

Potrafi przeprowadzić trening 

relaksacyjny 
ćwiczenia 

Zadanie 

projektowe 
K_U09 P7S_U0 

Potrafi zaproponować 

odpowiednie metody 

fizjoterapeutyczne w odnowie 

biologicznej 

ćwiczenia 
Zadanie 

projektowe 
K_U09 P7S_U0 

 

Autor programu:  dr med. Piotr Szczypiorski 

 

Data opracowania: październik 2017 

 


