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Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień  

Rok/Semestr II/2 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

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

kontaktowych, 2 godziny e-learningu) + 8 h 

konsultacji 

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

learning) 

Niestacjonarne: 9h wykładów, 9h ćwiczeń + 4 

h konsultacji 

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Wykład 

Ćwiczenia 

e-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom 6 

Założenia wstępne: Fizjologia człowieka 

Metody dydaktyczne Wykład 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Praca w grupach – projekt 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia 

Egzamin  

Formy zaliczenia 

Kolokwium pisemne 

Zadanie projektowe 

Aktywność na zajęciach 

Ocena końcowa z ćwiczeń 

- Aktywność na zajęciach 

- Zadanie projektowe 

- Pozytywna ocena z kolokwium pisemnego 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Rekreacji 

Zakład Teorii Rekreacji 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

C1.Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw promocji zdrowia. 

C2.W trakcie zajęć studenci nabywają umiejętności kształtowania prawidłowych postaw 

prozdrowotnych opartych na świadomych wyborach, wiedzy i umiejętnościach.  

C3.Studenci nabywają umiejętności potrzebnych do realizacji wychowania zdrowotnego i 

promowania zdrowego stylu życia w ramach przyszłej pracy zawodowej.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Treści programowe 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Definicje zdrowia - Aktywność 

fizyczna i sposób żywienia jako 

główne czynniki determinujące 

zdrowie człowieka. 

2h (K_K0l) 
(K_W03) 
 

C1 

2. Zasady edukacji zdrowotnej w 

różnych okresach życia 

2h (K_K0l) 
 

C1 

3. Podstawy dietetyki – 

podstawowe składniki 

pokarmowe. 

4h (K_K0l) 
(K_W03) 
 

C1, C2, C3 

4. Choroby przewlekłe niezakaźne 2h (K_K0l) 
(K_W03) 

C2 

5. Choroby zakaźne i zapobieganie 

zachowaniom ryzykownym. 

1h (K_K0l) 
(K_W03) 

C2, C3 

6. Rytmy biologiczne. 1h (K_K0l) C1 

7. Stan zdrowia populacji polskiej, 

Narodowy Program Zdrowia. 

2h (K_K0l) 
 

C1 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Podstawowe zalecenia 

żywieniowe w różnych grupach 

wiekowych i celowych. 

2 (K_K04) 

(K_U10) 
C1 

2. Zalecenia żywieniowe a 

podejmowanie aktywności 

fizycznej. 

2 h (K_K04) 

(K_U10) 
C1 

3. Żywność funkcjonalna a 

superfood. 

2 h (K_K04) C1, C3 

4. Różne sposoby odżywiania, w 

tym: Weganizm, 

wegetarianizm, diet Paleo. 

2 h (K_K04)  

C2 

5. Alergie pokarmowe.  2 h (K_K04) 

(K_U10) 
C1,C2 

6. Jakość zdrowotna żywności – 

zagrożenia zdrowotne 

(pestycydy,  MO) 

2h (K_K04) C1,C2 

7. Tworzenia imprez 

promujących zdrowie. 

3h K_U05 C3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

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

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjo arne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

15 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady 9 0,3 

15 0,5 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 9 0,3 

8 0,25 konsultacje 4 0,1 

15 0,5 Praca z literaturą 16 0,5 

15 0,5 Przygotowanie prac semestralnych, 

projek ów, raportów 
20 0,6 

8 0,25 Przygotowywanie prezentacji i wystąpień 

ustnych 
20 0,6 

15 0,5 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 20 0,6 

  Inne…   

90 3 Razem 90 3 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach 

programowych podkreślić i wyboldować działania praktyczne):0,5 pkt ECTS; działania 

praktyczne głównie skoncentrowane są za zbudowaniu odpowiedniego zadania 

projektowego, który promuje odpowiednie zachowania ro-zdrowotne oraz angażuje zeol 

do pracy zespołowej, majac na celu zdobycie odpowiednich kompetencji społecznych  

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: nabycie odstawowej 

wiedzy i umiejętności do pracy z różnymi grupami społecznymi w celu promocji zdrowia 

i odpowiednich zachowań zdrowotnych. Szczególnie przydatny dla osób chcących 

pracować jako trener personalny, instruktor fitness czy kulturystyki. 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): Stan zdrowia populacji polskiej, Narodowy 

Program Zdrowia. Tworzenia imprez promujących zdrowie. 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1. Czaplicki Z., Agnieszka Górska, Ewa Podhajna (2008) Aktywność fizyczna a otyłość : profilaktyka, 

psychika, estetyka; Pracownia Edukacji Instytut Studiów Edukacyjnych w Olsztynie, Polskie 

Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Warszawie. - Toruń : Wydaw. Enea Communication. 

2. Czapski J. (2014) pod red. Jana Gawęckiego i Teresy Mossor-Pietraszewskiej Kompendium wiedzy 

o żywności, żywieniu i zdrowiu : praca zbiorowa.Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN  

3. Hasik J.,Gawęcki J.(red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego.  Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa, 2004.  

4. Jarosz M. (2010) Praktyczny podręcznik dietetyki. Instytut Żywności i Żywienia  

5. Lipko M., Mogiła-Lisowska J. (2010) Aktywny styl życia i jego znaczenie w walce z chorobami 

niezakaźnymi XXI wieku Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania  w Poznaniu: 

331-340. 

6.Lipko M., Darmas A.M. (2015) Physical activity as a pro-health behaviour in the opinion of adult 

women Baltic Journal of Health and Physical ActivityVol. 7, nr 2, s. 83-95 

 

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

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Boonen A. oprac. Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska (2010) Przewodnik HEPS : 



promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach /. - Warszawa : 

Ośrodek Rozwoju Edukacji.Kuński H.: Promowanie zdrowia. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 

2000. 

2. Celejowa I. (2012) Żywienie w sporcie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Turzyńska-

Bogucka V., Bogucki J.: Styl życia a zdrowie. Wybrane zagadnienia. Wyd. Czelej, 

Lublin, 2005.  

3. Jarosz M.(red ): Suplementy diety a zdrowie, Instytut Żywności i Żywienia poleca. Wyd. 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 

 

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 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie 

do EK 

kierunkowych 

Odniesieni

e 

do …..1 

 

Potrafi organizować imprezy 

turystyczne i rekreacyjnych oraz 

planować zajęcia rekreacyjne w 

sposób uwzględniający ich 

wartości edukacyjne. Potrafi 

zintegrować zespół uczestników 

imprezy turystycznej, zajęć 

rekreacyjnych dla wspólnego 

przedsięwzięcia, uwzględniając 

różnice społeczne lub kulturowe. 

Ćwiczenia 
Zadanie 

projektowe 

 (K_U05) P7U_U 

/P7S_UK 

P7S_UO 

Reprezentuje postawę promującą 

zdrowie i aktywność fizyczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

aktywnego wypoczynku. 

Wykład 
Egzamin  

 

 (K_K0l) P7U_K/ 

P7S_KR  

Angażuje się do pracy 

indywidualnej i zespołowej. 

Podejmuje się złożonych zadań 

zawodowych, w dziedzinie w 

której się specjalizuje. 

Ćwiczenia  

Zadanie 

projektowe 

Aktywność 

na zajęciach  

 (K_K04) P7U_K 

P7S_KK  
 

Posiada specjalistyczne 

umiejętności w wybranym 

obszarze aktywności związanej z 

turystyką lub rekreacją oraz 

umiejętności w zakresie 

kierowania i realizowania zajęć 

rekreacyjnych, szczególnie 

wymagających współpracy 

zespołu specjalistów o wyższych 

niż podstawowe umiejętności 

metodyczne i techniczne ze 

szczególnym uwzględnieniem 

zasad bhp. 

Wykład  Egzamin  

 (K_U10) P7U_U/ 

P7S_UW 

Wykorzystuje sposoby i metody  

zarządzania czasem wolnym dla 

zmian w sferze aktywności 

fizycznej i społecznej człowieka, 

zmian modelu konsumpcji i 

systemu wartości. 

Ćwiczenia  
Zadanie 

projektowe  

 
 (K_W03) 

P7U_W/ 

P7S_WK 
 

                                                 
1 Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk I stopnia oraz charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji poziom 7 (patrz efekty kształcenia dla studiów II stopnia, profil praktyczny) 

 



Autor programu: dr Maria Lipko-Kowalska  

Data opracowania: październik 2017 

 


