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CELE PRZEDMIOTU 

Zapoznanie z osiągnięciami naukowymi dotyczącymi efektywności suplementacji żywieniowej w treningu 

sportowym. Przyswojenie treści dotyczących teorii i metodyki rozwijania siły mięśniowej w sporcie i wychowaniu 

fizycznym. Zapoznanie i przyswojenie wiedzy z zakresu walki z dopingiem w sporcie. Zapoznanie studentów z 

problematyką rywalizacji sportowej w sportach siłowych. 
 

 
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_W03 P_W01Zna cele i funkcje nauk o sporcie – przedmiot i metody. Zna i 

rozumie podstawowe zasady logiki, zasady badań naukowych, schematy 

postępowania badawczego oraz  podstawowe metody, techniki i 

narzędzia badań. 
P_W02Rozumie metody doboru próby. Zna zasady pisania pracy 

naukowej i obowiązujące w badaniach naukowych zasady etyczne. 

M2_W03  

M2_W07 

M2_W09 

K_W11 P_W03Zna zasady programowania i planowania treningu sportowego i 

treningu zdrowotnego w różnych fazach ontogenezy. 
M2_W05  

M2_W10 

K_U03 
K_U08 

P_U01  Potrafi formułować i rozwiązywać problemy badawcze w 

ramach nauk o kulturze fizycznej.. 
P_U02  Umie posługiwać się podstawowymi metodami badań oraz 

korzystać z dostępnych narzędzi badań, a także oceniać przyjęte 

procedury badania i interpretować uzyskane wyniki 
P_U03  Potrafi stworzyć podstawowe narzędzia badań w oparciu o 

poznane metody wykorzystywane w badaniach społecznych.  
P_U04  Potrafi samodzielnie interpretować fakty społeczne związanych 

ze sportem (kulturą fizyczną). 

M2_U02  

M2_U03 

M2_U04  

M2_U06 

M2_U10  

M2_U13 

K_K04 

K_K10 

P_S01  Jest przygotowany do działań samodzielnych realizując je 

planowo i profesjonalnie, potrafi kierować zespołami ludzkimi przy 

realizacji złożonych zadań zawodowych o charakterze edukacyjnym 

(rekreacyjno-zdrowotnym). 

P_S02 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i 

umiejętności. W swojej pracy wykorzystuje interdyscyplinarne podejście 

do dziedziny, w której jest 

specjalistą. 

M2_K02  

M2_K04 

M2_K06 

 M2_K08 
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