
DIETETYKA – stacjonarne II ST. II ROK, I SEMESTR, ROK AKADEMICKI 2021/2022 
Żywienie w sporcie: dietetyka ze wspomaganiem żywieniowym w aktywności ruchowej  

– żywienie sportowców 

(bez uwzględnienia bieżących zmian w rozkładzie zajęć dostępnych na stronie Dziekanatu WNoZ) 
 

Koordynator: dr n. o zdr. Beata Szukay 
e-mail: beata.szukay@cm.umk.pl ; sekretariat tel./fax 52 36-55-162 (163) 

 

Wykłady: ZDALNE - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alFD5lxo464_vNYRhBupH8RSFL3-

1v8EFmLLeDuXVuh01%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b25b165-84dc-4fdf-82c0-

f5db98ee31c3&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324  

Data Temat Prowadzący 

08.10.2021 
09:00-10:30 

Wpływ wysiłku na fizjologię przewodu pokarmowego. Odrębności w żywieniu 
sportowców.  

Jacek Budzyński 

15.10.2021 
09:00-10:30 

Białka w żywieniu sportowca. Tłuszcze w żywieniu sportowca. 
Jacek Budzyński 

22.10.2021 
09:00-10:30 

Suplementy w sporcie i aktywności fizycznej. Nutrigenomika w żywieniu spor-
towców. 

Jacek Budzyński 

29.10.2021 
09:00-10:30 

Żywienie w okresie przedsezonowym, sezonowym i posezonowym sportowca 
Jacek Budzyński 

05.11.2021 
09:00-10:30 

Węglowodany w żywieniu sportowca. Bilans energetyczny (dowóz, wydatek 
energetyczny).  Odrębności żywienia młodych sportowców. Nawodnienie. 
Odrębności żywienia młodych sportowców. 

Grażyna Mierzwa 

 

Seminaria: IV piętro; - zdalnie- link jak wyżej  

Data Temat Prowadzący 

12.11.2021 
09:00-10:30 

Dieta i wspomaganie żywieniowe w okresie zwiększonej aktywności fizycznej 
pacjentów z chorobami układu oddechowego. Wysiłek fizyczny w leczeniu z 
sarkopenii. 

Jacek Budzyński 

19.11.2021 
09:00-10:30 

Dieta i wspomaganie żywieniowe w okresie wzmożonej aktywności fizycznej 
pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, z chorobami hematologicz-
nymi, chorobami wątroby i trzustki oraz chorobami układu moczowego (np. 
nietrzymanie moczu).  

Grażyna Mierzwa 

26.11.2021 
09:00-10:30 

Dieta i wspomaganie żywieniowe w okresie wzmożonej aktywności ruchowej 
pacjentów z chorobą serca i naczyń obwodowych.  

Jacek Budzyński 

03.12.2021 
09:00-10:30 

Dieta i wspomaganie żywieniowe podczas aktywności ruchowej pacjentów z 
cukrzycą typu 1 i 2 (odrębności. Sportowiec z cukrzycą i insulinoopornością. 
Wysiłek fizyczny, jako element kompleksowego postępowania w leczeniu 
otyłości pierwotnej i wtórnej, z uwzględnieniem chorego po operacji baria-
trycznej. Kontrowersyjne metody odżywiania w sporcie. Wegetarianizm i dieta 
ketogeniczna.  

Grażyna Mierzwa 

10.12.2021 
09:00-10:30 

Dieta, wspomaganie żywieniowe oraz aktywność ruchowa  pacjentów ze zdia-
gnozowaną chorobą nowotworową z uwzględnieniem rodzaju stosowanego 
leczenia (chirurgia, radioterapia, chemioterapia), jego skuteczności i możli-
wymi powikłaniami. Dieta i wspomaganie żywieniowe w okresie wzmożonej 
aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży uprawiającej sport 

 
Beata Szukay 
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Ćwiczenia – (piątek, IV piętro   11:00-14:45) – Klinika Angiologii, sala dydaktyczna 

Data Temat Prowadzący 

03.12.2021 
(grupa b) 
10.12.2021 
(grupa a) 

Wykorzystanie narzędzi oceny stanu odżywienia pacjenta (badania 
biochemiczne, immunologiczne, analiza składu ciała, badania obra-
zowe) oraz badań oceny wydolności fizycznej (test marszowy, siłą 
ścisku dłoni, testy funkcjonalne) w planowaniu żywienia sportowca 
(w zależności od planu treningowego, uprawianej dyscypliny sportu 
lub rekreacji) oraz osób ze schorzeniami poszczególnych układów, 
ocenie jego skuteczności oraz ewentualnej modyfikacji zaleceń diete-
tycznych przy założonym planie treningowym. Analiza przypadków: 
krytyczna analiza jadłospisu, dieta i wspomaganie żywieniowe w spo-
rcie („timing”, „trenowanie przewodu pokarmowego) oraz w okresie 
wzmożonej aktywności ruchowej u dzieci i młodzieży, osób trenują-
cych w klubach fitness i siłowniach oraz ze schorzeniami poszczegól-
nych układów. Wykorzystanie programów komputerowych do pla-
nowania diety.  

Beata Szukay 
 

 

 


