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Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Zarządzanie Instytucjami sportowymi i rekreacyjnymi D3/6

Nazwa przedmiotu (j. ang.):
Kierunek studiów:

Wychowanie Fizyczne

Poziom studiów:

Studia I stopnia

Profil:

Praktyczny (P)

Forma studiów:

Studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

polski

Rok akademicki:

2021/22

Semestr:

5

Koordynator przedmiotu:

Mgr Andrzej Zatorski

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Zaznajomienie studentów ustawami o kulturze fizycznej i narodowej ochronie zdrowia
Stowarzyszenia i podmioty gospodarcze w działalności sportowo- rekreacyjnej.
Przedstawienie mechanizmów funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji.
Ocena rynku usług sportowo-rekreacyjnych
Liczba godzin zajęć w
st. stacjonarne sem.5 w.10 godz.
ramach poszczególnych
st. niestacjonarne sem.5 w.10 godz.
form zajęć według planu
studiów:
Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza
nie z
KEU

Forma zajęć
dydaktyczny
ch

D3/6_W01

1. Zna podstawowe akty prawne K_W12
regulujące działalność w obrębie
kultury fizycznej sportu i rekreacji .

Ćwiczenia
audytoryjne,
dyskusja

D3/6_W02

2. Zna ogólne zasady tworzenia i K_W13
rozwoju
form
indywidualnej
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w instytucjach związanych z kulturą
fizyczną. Wie jak projektować ścieżkę

Ćwiczenia
audytoryjne,
dyskusja

Sposób
weryfikacji i
oceny efektów
uczenia się
Ocena aktywności
i merytoryczności
dyskusji
Ocena aktywności
i merytoryczności
dyskusji

własnego
rozwoju
zawodowego

i

awansu

D3/6_U01

3.Potrafi planować i realizować pracę K_U10
indywidualną i w zespole

Ćw.
audytoryjne

Praca projektowa

D3/6_U02

4.
Potrafi samodzielnie planować K_U13
ścieżkę rozwoju
zawodowego i realizować własne
uczenie się przez całe życie

Ćwiczenia
audytoryjne,
dyskusja

Ocena
samodzielności
wypowiedzi

D3/6_K01

5. Zachowuje się profesjonalnie ,
przygotowuje się do pracy oraz planuje
i realizuje swoje działania
w
sposób
odpowiedzialny
i
przedsiębiorczy

Dyskusja
nad
projektem,
konsultacje

Obserwacja
udział
w
dyskusjach, ocena
projektu

K_K07

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
1
Całkowita liczba
stacjonar
punktów ECTS: (A + B)
ne
A. Liczba godzin
kontaktowych z
podziałem na formy
zajęć oraz liczba
punktów ECTS
uzyskanych w ramach
tych zajęć:
B. Formy aktywności
studentaw ramach
samokształcenia wraz z
planowaną liczbą godzin
na każdą formę i liczbą
punktów ECTS:
C. Liczba godzin zajęć
kształtujących
umiejętności praktyczne
w ramach przedmiotu
oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

niestacjonar
ne

Ćwiczenia praktyczne
konsultacje

10g.
2 g.

10 g.
2 g.

w sumie:
ECTS

12 g
0,5

12g
0,5

przygotowanie ogólne
praca w bibliotece,
praca w sieci
praca nad projektem końcowym

2g.
5 g.
3 g.
5 g.

2g.
5 g.
3 g.
5 g.

w sumie:
ECTS
Udział w ćwiczeniach
praca nad projektem końcowym
w sumie:
ECTS

15 g.
0,5
10 g
5 g.
15 g
0,5

15 g.
0,5
10 g
5 g.
15 g
0,5

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści
kształcenia w ramach
poszczególnych form
zajęć:

1. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje
własności, formy organizacyjno prawne, zalety i wady.
2. Stowarzyszenia kultury fizycznej/zasady działania
3. Ośrodki sportu i rekreacji w gminach/zasady działania
4. Charakterystyka powiązań pomiędzy podstawowymi podmiotami w w sporcie
i rekreacji /strategia-zasady
przedsiębiorstwa

budowy/.

Analiza

strategii

wybranego

5. Style kierowania/Charakterystyka podstawowych stylów, modele.
6. Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie/istota, cechy charakterystyczne, etapy
i uwarunkowania podejmowania decyzji.
sportu i rekreacji w gminie-studium przypadków-projekt
optymalizacji.
8. Ustaw o kulturze fizycznej i narodowy program zdrowia .

7. System
Metody i
techniki
kształcenia:
* Warunki i sposób
zaliczenia
poszczególnych form
zajęć, w tym zasady
zaliczeń
poprawkowych,
a
także
warunki
dopuszczenia
do
egzaminu:
* Zasady udziału w
poszczególnych
zajęciach,
ze
wskazaniem,
czy
obecność studenta na
zajęciach
jest
obowiązkowa:
Sposób obliczania
oceny końcowej:

* Sposób i tryb
wyrównywania
zaległości powstałych
wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Wymagania wstępne i
dodatkowe,
szczególnie w
odniesieniu do
sekwencyjności
przedmiotów:
Zalecana literatura:

metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne-dyskusja
metody podające: opis i objaśnienie
metody eksponujące: pokaz, studium przypadku
Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z harmonogramem
zajęć. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze.
Zaliczenie na podstawie przygotowanego projektu analizy systemu sportu i
rekreacji w gminie , miejscu zamieszkania/dopuszczalny projekt dwójki
studentów/

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich formach zajęć

Ocena końcowa z przedmiotu , jest średnią arytmetyczną ocen
wystawionych w oparciu o następujące kryteria:
1.Frekwencja i aktywność na zajęciach: 20%
2.Ocena Aktywności na zajęciach 40%
3.Ocena projektu 40%
Udział w konsultacjach , przygotowanie tematu do dyskusji.

Literatura podstawowa:
1. R. Gryfin: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN Warszawa
2007
2. Kodeks cywilny
3. J. Lichtarski/red./: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Wydawnictwo AE
we Wrocławiu. Wrocław2005
4. S. Marek/red./: Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Fundacja na rzecz
US. Szczecin 1999,2001
5. Narodowy Program Zdrowia
Literatura uzupełniająca:
1.Kożmiński A.,W. Piotrowski: Zarządzanie, Teoria i praktyka PWN
Warszawa 2007

