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1. Organizacja zajęć   

Zajęcia dydaktyczne z „Żywienia w sporcie i rekreacji” obejmują zajęcia kontrolowane, tzn. 

seminaria i ćwiczenia. Zajęcia kontrolowane składają się z 10 tematów: 5 seminariów (w tym 

2 seminaria w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; adres jednostki: Szpital Miejski im. 

Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań) i 5 ćwiczeń.          

 

2. Forma prowadzenia zajęć 

Zajęcia dydaktyczne z „Żywienia w sporcie i rekreacji” prowadzone są w następujących 

formach: 

˗ zdalnej synchronicznej (za pomocą platformy Teams) – dotyczy seminariów,  

˗ stacjonarnej (zajęcia kontaktowe) – dotyczy ćwiczeń. 

W trakcie trwania zajęć stacjonarnych student zobowiązany jest do noszenia białego fartucha 

ochronnego oraz – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji 

epidemicznej – maseczki zakrywającej usta i nos (dopuszcza się maseczkę bawełnianą 

wielorazowego użytku lub maseczkę jednorazową). 

 

Uwaga! W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej wszystkie zajęcia stacjonarne 

prowadzone będą w formie zdalnej synchronicznej (za pomocą platformy Teams),                   

o czym studenci zostaną wcześniej poinformowani.   

  

2. Nieobecności  

Zgodnie z regulaminem studiów student powinien być obecny na wszystkich zajęciach 

kontrolowanych w ciągu całego kursu z „Żywienia w sporcie i rekreacji”. Nieobecność na 

zajęciach należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim i zaliczyć w formie wskazanej przez 

prowadzącego zajęcia. 

 

3. Zaliczenie zajęć     

Aby zaliczyć zajęcia z „Żywienia w sporcie i rekreacji” należy:       

a. Wykazać się przygotowaniem teoretycznym do poszczególnych zajęć – zakres 

tematyczny i materiały znajdują się na stronie internetowej Katedry Fizjologii – 

www.kzf.ump.edu.pl. W sytuacji rażącego braku przygotowania prowadzący może 

przyznać –1 pkt./każde zajęcia (punkty ujemne odlicza się od wyniku kolokwium 

zaliczeniowego). 

b. Aktywnie uczestniczyć w seminariach i ćwiczeniach. 



c. Przystąpić do kolokwium zaliczeniowego, które odbywa się w ustalonym terminie po 

zakończeniu zajęć dydaktycznych. Kolokwium obejmuje zagadnienia z tematyki 

seminariów i ćwiczeń (tj. 10 tematów) i składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego 

wyboru. W zależności od sytuacji epidemicznej kolokwium może odbyć się stacjonarnie 

lub w formie zdalnej. 

d. Uzyskać minimum 18 punktów z kolokwium zaliczeniowego (po odliczeniu 

ewentualnych punktów ujemnych). Uwaga! Student może otrzymać dodatkowo (jako 

premię) od 1 do 5 punktów, które dolicza się do wyniku uzyskanego na kolokwium 

zaliczeniowym. Punkty premiowe dotyczą studentów, którzy w trakcie trwania kursu                  

z „Żywienia w sporcie i rekreacji” zrealizują projekt „Dieta sportowca”, którego efekty 

zaprezentują na ostatnich ćwiczeniach. Udział w projekcie jest dobrowolny i nie jest 

warunkiem zaliczenia przedmiotu. 

e. Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego poprawiania kolokwium zaliczeniowego. 

Poprawa może odbywać się w innej formie niż kolokwium zaliczeniowe.    

  

4. Ponadto Studenta obowiązuje: 

˗ regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

˗ przestrzeganie przepisów BHP 

˗ przestrzeganie ogólnie przyjętych form zachowania się 

˗ uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć 

˗ poszanowanie sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych 

˗ przestrzeganie zarządzeń Kierownika Katedry Fizjologii i prowadzących zajęcia 

 

 

 


