
R E G U L A M I N 

zajęć z przedmiotu „Żywienie w sporcie i rekreacji” dla studentów 

Dietetyki II roku I stopnia w roku akademickim 2021/2022 

  

 

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 (seminaria i ćwiczenia) z „Żywienia w sporcie i rekreacji” prowadzone 

są w formie stacjonarnej. 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.   

  

3. 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. 

 

4. Warunki zaliczenia 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. W zależności od 

sytuacji epidemicznej kolokwium zaliczeniowe może odbyć się stacjonarnie lub w formie 

zdalnej (z wykorzystaniem platformy sOLAT). 



d. Uzyskać minimum 18 punktów (= 60% prawidłowych odpowiedzi) z kolokwium 

zaliczeniowego (po odliczeniu ewentualnych punktów ujemnych). Poniżej przedstawiono 

skalę ocen w zależności od uzyskanych punktów: 

 

Liczba punktów Ocena Ocena (słownie) 

≤ 17 2,0 niedostateczny 

18-20 3,0 dostateczny 

21-23 3,5 dość dobry 

24-25 4,0 dobry 

26-27 4,5 ponad dobry 

28-30 5,0 bardzo dobry 

 

Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego poprawiania kolokwium zaliczeniowego. 

Poprawa może odbywać się w innej formie niż kolokwium zaliczeniowe.    

  

5. Ponadto Studenta obowiązuje: 

˗ regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

˗ przestrzeganie przepisów BHP, wymogów sanitarnych (szczególnie wytycznych dla 

Studentów związanych z organizacją kształcenia w danym roku akademickim) i ogólnie 

przyjętych norm zachowania się  

˗ poszanowanie sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych 

˗ uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć 

˗ przestrzeganie zarządzeń Kierownika Katedry Fizjologii oraz nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia 

 

 

 


