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Fizjologia pracy i wypoczynku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.M1B.0698.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jacek Szczurowski

Pozostali prowadzący Jacek Szczurowski

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedstawienie uwarunkowań funkcjonalnych poszczególnych układów wielonarządowych organizmu człowieka
w zróżnicowanych warunkach środowiska pracy i przy różnym poziomie wysiłku fizycznego. Przedstawienie zasad
kształtowania procesu pracy w celu obniżenia kosztu biologicznego funkcjonowania organizmu. Omówienie
metod skutecznego wypoczynku biernego i czynnego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna definicję i cele badawcze fizjologii pracy BC_P7S_W0G4,
BC_P7S_WG01

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

W2 zna procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie
w czasie pracy o różnej intensywności

BC_P7S_W0G4,
BC_P7S_WG12

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

W3

definiuje czynniki kształtujące poziom kosztu
biologicznego funkcjonowania organizmu w czasie
pracy i wypoczynku; rozumie skuteczność
oddziaływanie odpoczynku biernego i czynnego
w różnych stanach zmęczenia

BC_P7S_W0G4,
BC_P7S_WG06

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługuje się odpowiednimi przyrządami i testami
pozwalającymi na ocenę przebiegu procesów
fizjologicznych w czasie pracy i wypoczynku

BC_P7S_UW01,
BC_P7S_UW02

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

U2
potrafi, w oparciu o podstawowe parametry
fizjologiczne ocenić możliwości podejmowania wysiłku
przez pracowników na różnych stanowiskach

BC_P7S_UW01,
BC_P7S_UW04

Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość skutków oddziaływania zmęczenia
chronicznego na poziomie osobniczym i społecznym BC_P7S_KO03 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie raportu 20

Przygotowanie do ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Definicja i cele badawcze fizjologii pracy. Fizjologiczna definicja pracy. Postacie
pracy i ich kwalifikacja. Ogólne zasady organizowania pracy. (2 godz.)
2. Uwarunkowania funkcjonalne pracy mięśniowej. Praca mięśniowa dynamiczna i
statyczna. Wydatek energetyczny pracy mięśniowej. (1 godz.)
3. Sprawność i wydolność fizyczna. Ciężkość pracy, obciążenie pracą, uciążliwość
pracy. (1 godz.)
4. Fizjologiczne zasady organizacji pracy, czas pracy, przerwy w pracy.
Fizjologiczne zasady organizacji pracy zmianowej. Znaczenie deficytu snu dla
efektywności pracy. (2 godz.)
5. Fizjologia pracy umysłowej. Obciążenie psychiczne w pracy - koszt fizjologiczny
wysiłku umysłowego i obciążenia psychicznego. (2 godz.)
6. Wiek jako czynnik modyfikujacy zdolność do pracy - warunki pracy dla
młodocianych i osób starszych. Płeć jako czynnik modyfikujacy zdolność do pracy
- warunki pracy dla kobiet. (1 godz.)
7. Neurofizjologiczny model zmęczenia i gotowości do pracy. Przyczyny i objawy
zmęczenia. Typy i postacie zmęczenia. (1 godz.)
8. Fizjologiczne podstawy wypoczynku. Wypoczynek czynny i bierny. Sposoby
aktywacji wypoczynku. (1 godz.)
9. Wpływ oświetlenia miejsca pracy na zmęczenie, wydajność pracy i wypadki. (1
godz.)

10. Wpływ hałasu i drgań mechanicznych na zmęczenie, wydajność pracy i
wypadki. (1 godz.)
11. Wpływ warunków mikroklimatycznych w miejscu pracy na zmęczenie,
wydajność pracy i wypadki. (1 godz.)
12. Stres zawodowy. Źródła stresu w pracy. Sposoby ograniczania stresu. Skutki
zdrowotne stresu. (1 godz.)

Wykład

2.

1. Podstawowe czynności tkanek reaktywnych. Pobudliwość i pobudzenie.
Regulacja napięcia mięśniowego. Stereotypy dynamiczne. (2 godz.)
2. Metody pomiaru wydatku energetycznego pracy mięśniowej. Zdolność do
pracy, czynniki warunkujące, wskaźniki zdolności do pracy. Podnoszenie i
dźwiganie ciężarów. Rola treningu w kształtowaniu wydolności fizycznej. (2 godz.)
3. Koszt fizjologiczny pracy. Reakcje układów narządowych na obciążenie pracą.
(1 godz.)
4. Zasady racjonalnego żywienia w zależności od poziomu obciążenia pracą. (1
godz.)
5. Wpływ pozycji ciała na poziom kosztu biologicznego pracy. Metody pomiaru
obciążenia statycznego. (2 godz.)
6. Biorytmy. Zespół długu czasowego „jet lag”. Wydajność siły mięśniowej.
Organizacja czynności roboczych. Skutki bezczynności ruchowej. (1 godz.)
7. Monotonia i monotypia czynności zawodowych. Uwarunkowania funkcjonalne
układu człowiek-maszyna (przepustowość informacyjna, czas reakcji). (1 godz.)
8. Metody pomiaru intensywności zmęczenia. Osobnicze i społeczne skutki
nadmiernego zmęczenia. (1 godz.)
9. Zasady kształtowania racjonalnego i skutecznego wypoczynku. (1 godz.)
10. Czynniki regulujące funkcje narządu wzroku. Wpływ kolorystyki miejsca pracy
na narząd zmysłu wzroku i samopoczucie. (1 godz.)
11. Bilans cieplny ciała człowieka. Wymiana ciepła z otoczeniem. Praca w
skrajnych warunkach mikroklimatycznych. (2 godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Fizjologia człowieka

Literatura
Obowiązkowa

Górski J. 2008. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, PZWL, Warszawa1.
Jaskólski A. 2002. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego, AWF-Wrocław2.
Kubica R. 1995. Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej. Wydawnictwo skryptowe nr 24, AWF Kraków3.

Dodatkowa

Astrand P.O., Rodahl K., Dahl H.A., Stromme S.B. 1998. Textbook of Work Physiology. Physiological bases of Exercise,1.
McGraw-Hill 1998
Olszewski J. 1997. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Akademia Ekonomiczna, Poznań2.
Grandjean E. 1971. Fizjologia pracy, PZWL, Warszawa3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do aktywnego propagowania zachowań prozdrowotnych i promowania ochrony
środowiska

BC_P7S_UW01 Absolwent potrafi planować i wykonywać zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu biologii człowieka

BC_P7S_UW02
Absolwent potrafi właściwie dobierać metodologię badań i sprawnie posługiwać się aparaturą
wykorzystywaną w biologii człowieka. a także na podstawie zebranych danych empirycznych formułować
właściwe wnioski

BC_P7S_UW04 Absolwent potrafi dokumentować wyniki wykonanych zadań badawczych, umiejętnie porównywać je z
innymi źródłami w języku polskim i obcym

BC_P7S_W0G4 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu morfologii i fizjologii człowieka, ze
szczególnym uwzględnieniem związków między budową i funkcją

BC_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie współczesne teorie i prawa przyrodnicze, szczególnie w zakresie biologii
populacji ludzkich

BC_P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie czynniki zagrażające zdrowiu człowieka oraz opisuje ich konsekwencje na
poziomie osobniczym i populacyjnym a także wskazuje metody prewencji

BC_P7S_WG12 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu ergonomii i warunków
bezpieczeństwa pracy


