
KIERUNEK: DIAGNOSTYKA SPORTOWA 

 

Wykaz przedmiotów do prowadzenia w formie bezpośredniego kontaktu  

dla kierunku DS I st. I rok 

przedmiot forma liczba godzin miejsce 

Anatomia człowieka laboratoria  30 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Antropomotoryka laboratoria 15 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Wybrane zagadnienia z biologii 
człowieka   

ćwiczenia 15 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Biochemia   laboratoria 30 Laboratorium 

 

Podsumowanie obciążenia dydaktycznego w kontakcie bezpośrednim: 

Łącznie studenci w kontakcie bezpośrednim zrealizują 90 h (bloki po 3 h czyli 30 bloków). 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się od 12.10.2020. 

Przy planowaniu średnio 3 bloków przedmiotowych dziennie zajęcia mogą zostać zrealizowane w 10 

dni dydaktycznych, następnie studenci mogą przejść na kształcenie zdalne. 

 

 

Wykaz przedmiotów do prowadzenia w formie bezpośredniego kontaktu  

dla kierunku DS I st. II rok 

przedmiot forma liczba godzin miejsce 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 15 Sala ul. Wielkopolska 

Teoria i metodyka sportów 
indywidualnych - gimnastyka 

ćwiczenia 15 Sala ul. Wielkopolska 

 Teoria treningu sportowego  ćwiczenia 15 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Teoria i metodyka sportów 
indywidualnych - LA 

ćwiczenia 15 Stadion ul. Litewska 

Diagnostyka laboratoryjna w 
sporcie 

laboratoria 15 Laboratorium 

Wybrane zagadnienia z 
metabolizmu człowieka 

laboratoria 30 Laboratorium 

 Immunologia w praktyce 
laboratoryjnej 

laboratoria 30 Laboratorium 

 

Podsumowanie obciążenia dydaktycznego w kontakcie bezpośrednim: 

Łącznie studenci w kontakcie bezpośrednim zrealizują 135 h (bloki po 3 h czyli 45 bloków). 

Zajęcia rozpoczną się od 2.10.2020. 



Przy planowaniu średnio 3 bloków przedmiotowych dziennie zajęcia mogą zostać zrealizowane przez 

15 dni dydaktycznych, następnie studenci mogą przejść na kształcenie zdalne. 

 

Wykaz przedmiotów do prowadzenia w formie bezpośredniego kontaktu  

dla kierunku DS I st. III rok 

przedmiot forma liczba godzin miejsce 

Fizjologia wysiłku fizycznego: 
podstawy treningu motorycznego w 

sportach indywidualnych 

ćwiczenia 30 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

 

Fizjologia wysiłku fizycznego: testy 
fizjologiczne w ocenie wydolności 

fizycznej w sportach indywidualnych 

laboratoria 30 Laboratorium 
 

Pracownia dyplomowa 
 

pracownia 20 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Seminarium seminarium 30 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Kinezjologia: diagnoza funkcjonalna 
 

laboratoria 30 Laboratorium 

Kinezjologia: technika czynności 
sportowych 

 

ćwiczenia 15 Laboratorium 

Kinezjologia: trening 
sensomotoryczny 

 

ćwiczenia 15 Laboratorium 

 

Podsumowanie obciążenia dydaktycznego w kontakcie bezpośrednim: 

Łącznie studenci w kontakcie bezpośrednim zrealizują 170 h (bloki po 3 h czyli 57 bloków). 

Zajęcia rozpoczną się od 2.10.2020. 

Przy planowaniu średnio 3 bloków przedmiotowych dziennie zajęcia mogą zostać zrealizowane przez 

19 dni dydaktycznych, następnie studenci mogą przejść na kształcenie zdalne. 

 

 

Wykaz przedmiotów do prowadzenia w formie bezpośredniego kontaktu  

dla kierunku DS II st. I rok 

przedmiot forma liczba godzin miejsce 

Podstawy żywienia w sporcie 
 

ćwiczenia 10 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Psychologiczne aspekty diagnozy ćwiczenia 15 Budynek 6 wydziału 
KFZ 

Epigenetics/ genetic basis of health 
do wyboru 

Laboratorium 
/ćwiczenia 

15 Budynek 6 wydziału 
KFZ 



Rozgrzewka w wybranych 
dyscyplinach sportu (gimnastyka) 

ćwiczenia 10 Sala ul. Wielkopolska 

Sporty sylwetkowe ćwiczenia 30 Sala ul. Wielkopolska 

Rozgrzewka w wybranych 
dyscyplinach sportu (sporty walki) 

ćwiczenia 6 Sala ul. Wielkopolska 

Rozgrzewka w wybranych 
dyscyplinach sportu (lekkoatletyka) 

ćwiczenia 4 Stadion ul. Litewska 

Rozgrzewka w wybranych 
dyscyplinach sportu (sporty 

rakietowe) 

ćwiczenia 4 Hala al. Piastów 

Rozgrzewka w wybranych 
dyscyplinach sportu (sporty trawiaste) 

ćwiczenia 6 Boisko ul. 
Witkiewicza 

Trening koordynacyjny ćwiczenia 15 Hala al. Piastów 

 

Podsumowanie obciążenia dydaktycznego w kontakcie bezpośrednim: 

Łącznie studenci w kontakcie bezpośrednim zrealizują 115 h (bloki po 3 h czyli 39 bloków). 

Zajęcia rozpoczną się od 12.10.2020. 

Przy planowaniu średnio 3 bloków przedmiotowych dziennie zajęcia mogą zostać zrealizowane przez 

13 dni dydaktycznych, następnie studenci mogą przejść na kształcenie zdalne. 

 


