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Karta przedmiotu/sylabus
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Turystyka i Rekreacja

SPECJALNOŚĆ

Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa Ruchu Turystycznego,
Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii, Turystyce i Rekreacji

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

III / I stopnia

Nazwa przedmiotu

ORT_MKPO_S_6
ORT_MKPO_NST_6
HG_MKPO_S_6
HG_MKPO_NST_6
ZM_MKPO_S_6
ZM_MKPO_NST_6

Fizjologia człowieka

Wymiar godzinowy
poszczególnych form zajęć
• wykłady
•

ćwiczenia

Cele kształcenia:

Studia stacjonarne – 45
Studia niestacjonarne - 30
Studia stacjonarne – 30
Studia niestacjonarne - 15
Studia stacjonarne – 15
Studia niestacjonarne - 15

Przyswojenie wiedzy dotyczącej:
 definicji: energii, metabolizmu, homeostazy;
- równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej
- budowy i roli układów: nerwowego, sercowo-naczyniowego ( w tym
krwi), oddechowego;
 mięśni szkieletowych: budowy i funkcji, energetyki skurczu mięśnia i wysiłku
fizycznego (podział wysiłków fizycznych), rodzajów pracy fizycznej.

Efekty kształcenia dla
przedmiotu

Numer

Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
programu

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

W01

Zna zasady funkcjonowania organizmu człowieka w
warunkach pracy fizycznej / rekreacji ruchowej w
zależności od płci i przedziału wiekowego a także
podczas wypoczynku

K_W01

P6S_WG

W02

Posiada wiedzę dotyczącą własnego zdrowia i
profilaktyki najczęściej występujących chorób

K_W02

P6S_WG

W03

Zna efekty wpływu aktywności ruchowej na zdrowie
człowieka

K_W03

P6S_WG

1

U01

Potrafi ocenić prawidłowe funkcjonowanie układów:
oddechowego i krążenia w oparciu o wybrane parametry
fizjologiczne

K_U01

P6S_UW

U02

Zna testy służce ocenie wydolności układów
oddechowego i krążenia

K_U02

P6S_UW

U03

Potrafi zaplanować rodzaj wysiłku fizycznego (rekreacji
ruchowej) i jego intensywność w zależności od płci i
wieku

K_U03

P6S_UK

K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K01

P6S_KK

Fizjologia człowieka

Sposoby weryfikacji i oceny
uzyskanych efektów kształcenia

Forma oceny
Efekt kształcenia
ćwiczenia
W01
W02
W03
U01
U02
U03
K01

Numer treści

1

2

3

4

5

Wykład z
dyskusją

Prezentacja
multimedialna

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

Treści kształcenia / programowe
Wykłady
Temat 1: Wprowadzenie
- Zagadnienie 1: Ilustracja filmowa zasad funkcjonowania organizmu
ludzkiego, pt. ”Człowiek niezwykła maszyna”
- Zagadnienie 2: Pojęcia, podział, rola i miejsce fizjologii w innych naukach
i w praktyce
- Zagadnienie 2: Podstawowe wiadomości z fizjologii ogólnej: metabolizm,
aklimatyzacja, koordynacja humoralna ii nerwowa,
- Zagadnienie 3: homeostaza i jej związek ze zdrowiem fizycznym, chorobą i
śmiercią
Temat 2: Ogólne własności układu nerwowego , tkanka nerwowa
Temat 3: Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy

Zaliczenie
przedmiotu /
Egzamin
x
x
x
x
x
x
x

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
przedmiotu

K_W01,
K_W02,
K_W03,
K_K01

K_W01,
K_W02,
K_K01
K_W01,
K_W02,
K_K01

Temat 4: Układ sercowo naczyniowy – budowa i funkcja

K_W01,
K_W02,
K_K01

Temat 5: Krew – skład i funkcja

K_W01,
K_W02,
K_K01

Temat 6: Układ oddechowy – budowa i funkcja
6

Praca pisemna

K_W01,
K_W02,
K_K01

2

Temat 7: Metabolizm energetyczny

7

K_W01,
K_K01
K_W01,
K_W02,
K_K01
K_W01,
K_K01

Temat 8: Mięśnie szkieletowe, budowa, praca, wydolność fizyczna
8
Podsumowanie wiedzy z przedmiotu (ilustracja filmowa)

9

Ćwiczenia
Temat 1: Fizjologia środowiska wewnętrznego
 Zagadnienie 1: Biopierwiastki
 Zagadnienie 2: Sole mineralne
 Zagadnienie 3: pH płynów ustrojowych
 Zagadnienie 4: Równowaga kwasowo-zasadowa ustroju
 Zagadnienie5: Wody mineralne i ich znaczenie dla ustroju

1

K_U01,
K_U02,
K_U03,
K_K01

Temat 2: Fizjologia środowiska wewnętrznego cd:
- Zagadnienie 1: Woda i jej rola zawartość i występowanie w organizmie
- Zagadnienie 2: Ciśnienie osmotyczne krwi (roztwory izo-, hipo-,
hiperosmotyczne)

2

Temat 3: Funkcja serca:
- Zagadnienie 1: pojęcia : objętości wyrzutowej, pojemności minutowej,
tętna, ciśnienia tętniczego krwi – pomiar i wyliczenie w/w parametrów;
- Zagadnienie 2: wpływ wysiłku fizycznego i stresorów emocjonalnych na
pracę serca, testy oceniające wydolność układu sercowo - naczyniowego

3

Temat 4: Badania czynnościowe układu oddechowego
- Zagadnienie 1: objętości i pojemności statyczne i dynamiczne – pomiary i
wyliczenia
- Zagadnienie 2: ocena rytmu oddechowego, wentylacji minutowej, czasu
świadomego bezdechu
Temat 5: Wysiłek fizyczny – kategorie
- Zagadnienie 1: wyznaczenie tętna maksymalnego i zakresów tętna dla
wysiłku lekkiego, średniego i ciężkiego w zależności od wieku badanego
- Zagadnienie 2: koszt energetyczny wysiłku lekkiego, średniego i ciężkiego
- Zagadnienie 3: ocena wydolności fizycznej (próba harwardzka)

4

5

Formy prowadzenia zajęć
Efekt
kształcenia

K_U01,
K_U02,
K_U03,
K_K01
K_U01,
K_U02,
K_U03,
K_K01
K_U01,
K_U02,
K_U03,
K_K01

K_U01,
K_U02,
K_U03,
K_K01

Fizjologia człowieka
Formy zajęć
Wykład

Wykład z dyskusją

Ćwiczenia

wykłady

X

X

ćwiczenia

X

X

Inna
- ilustracje
filmowe,
- animacje
komputerowe
-omówienie
części
teoretycznej,
-wykonywanie
części
praktycznej

3

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych efektów
kształcenia
Efekt
kształcenia

Fizjologia człowieka

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Ćwiczenia
zaliczenie

Nieobecności
nieusprawiedliwione,
brak pisemnych
opracowań
(protokołów) z
poszczególnych
ćwiczeń

Dozwolona liczba
nieobecności
nieusprawiedliwionych,
brak pełnego
opracowania protokołów

Nieobecność (max
1), zadawalające
opracowanie
protokołów,
aktywność na
ćwiczeniach

Pełna obecność,
prawidłowe i
estetyczne
opracowanie
protokołów, aktywność
na ćwiczeniach

Wykłady
egzamin

Ustny ; brak
odpowiedzi na każde
z 3.pytań

Ustny:
1. odpowiedź
prawidłowa lub
fragmentaryczne
odpowiedzi na zadane
pytania

Ustny:
2. odpowiedzi
prawidłowe lub
częściowo
zadawalające
odpowiedzi na
zadane pytania,
aktywność
(obecność na
wykładach)

Ustny:
3 prawidłowe
odpowiedzi, aktywność
(obecność na
wykładach)

Test: mniej niż 33%
prawidłowych
odpowiedzi

Test: 33%
prawidłowych
odpowiedzi

Test: 66%
prawidłowych
odpowiedzi,
aktywność
(obecność na
wykładach)

Test: 100%
prawidłowych
odpowiedzi, aktywność
(obecność na
wykładach)

Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
stacjonarnych

Łączny nakład pracy studenta

Na ocenę 4

Na ocenę 5

5 punktów ECTS
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
- udział w wykładach:…………….…30 godz.,
- udział w ćwiczeniach:……………..15 godz.,
- wykonanie 4.prac pisemnych:……..20 godz.,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
……………………………………….50 godz.,
- udział w konsultacjach:………….…10 godz.
125 godz.

4

Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
niestacjonarnych

Łączny nakład pracy studenta

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

5 punkty ECTS
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
- udział w wykładach:…………….15 godz.
- udział w ćwiczeniach:…………...15 godz.
- wykonanie 4.prac pisemnych:…...20godz,
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
…………………………………….65 godz.
- udział w konsultacjach:…………...10 godz.
125 godz.
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