D4/5. Praktyka w instytucjach, firmach o działalności sportowo rekreacyjnej
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Praktyka w instytucjach, firmach o działalności sportowo rekreacyjnej (D4/5)

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

Wychowanie Fizyczne

Poziom studiów:

Studia I stopnia

Profil:

Praktyczny (P)

Forma studiów:

Studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Punkty ECTS:

3

Język wykładowy:

polski

Rok akademicki:

2021/22

Semestr:

4

Koordynator przedmiotu:

mgr ???

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Zapoznanie studentów ze specyfiką instytucji, firm o działalności sportowo-rekreacyjnej.
Nabywanie praktycznych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem firm i instytucji sportoworekreacyjnych.
Liczba godzin zajęć w
studia stacjonarne - sem.IV -2 tyg.
ramach poszczególnych
studia niestacjonarne - sem.IV-2 tyg.
form zajęć według planu
studiów:
Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu
Student, który zaliczył przedmiot
Powiązanie
Forma zajęć
Sposób
przedmiotu zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:
z KEU
dydaktycznych
weryfikacji i
oceny efektów
uczenia się
Ćwiczenia
Pozytywna opinia
w zakresie wiedzy:
K_W08
praktyczne,
koordynatora
Student zna i rozumie:
praktyki
P6U_W
1. Jak nauczać różnych form ruchu
i elementów dyscyplin sportowych
i jak oddziaływać na uczniów dla
osiągnięcia celów pedagogicznych z
uwzględnieniem
uczniów
ze
specjalnymi potrzebami, w tym
szczególnie uzdolnionych.

P6U_W

2.Podstawowe

akty

prawne K_W11

Ćwiczenia

Pozytywna opinia

P6U_W

P6U_U

P6U_U

P6U_K

P6U_K

regulujące działalność w obrębie
kultury fizycznej, turystyki, sportu i
rekreacji oraz edukacji. Ma wiedzę
z zakresu BHP, zna zakres i zasady
ochrony własności przemysłowej i
intelektualnej.

praktyczne,
Konsultacje

koordynatora
praktyki

3. Ogólne zasady tworzenia i K_W12
rozwoju
form
indywidualnej
przedsiębiorczości
i
samozatrudnienia w instytucjach
związanych z kulturą fizyczną. Wie
jak projektować ścieżkę własnego
rozwoju i awansu zawodowego.
K_U13
w zakresie umiejętności:
student potrafi:
4.samodzielnie planować ścieżkę
rozwoju zawodowego i realizować
własne uczenie się przez całe życie.

Zajęcia
praktyczne,
konsultacje

Pozytywna opinia
koordynatora
praktyki

Zajęcia
praktyczne,
konsultacje

Zebrane materiały
sprawozdawcze i
pozytywna opinia
koordynatora
praktyk

5.w oparciu o wiedzę teoretyczną K_U12
potrafi
podejmować
działania
diagnostyczne, profilaktyczne i
edukacyjne
odpowiadające
potrzebom jednostki oraz grupy
społecznej
K_K02
w zakresie kompetencji
społecznych:
6.Jest przygotowany do pracy z
ludźmi w różnym wieku i pełni rolę
animatora aktywności fizycznej w
środowisku lokalnym

Zajęcia
praktyczne

Ocena
koordynatora
praktyk

Zajęcia
praktyczne

Opinia
koordynatora
praktyk

7.Ma przekonanie o potrzebie K_K08
współpracy z różnymi instytucjami
publicznymi w celu szerokiej
promocji aktywności fizycznej i
zdrowego życia.

Zajęcia
praktyczne

Opinia
koordynatora
praktyk

P6U_K

8.Zachowuje się profesjonalnie, K_K07
Zajęcia
Opinia
przygotowuje się do pracy oraz
praktyczne
koordynatora
planuje i realizuje swoje działania w
praktyk
sposób
odpowiedzialny
i
przedsiębiorczy
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba
3
stacjonarne
niestacjonarne
punktów ECTS: (A + B)
Sem.4
Sem.4
A. Liczba godzin
kontaktowych z
podziałem na formy zajęć
oraz liczba punktów

Ćwiczenia praktyczne
konsultacje

10 g.
10 g.

10 g.
10 g.

w sumie:

20 g

20 g

ECTS uzyskanych w
ramach tych zajęć:
B. Formy aktywności
studenta w 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:

ECTS

0,7

0,7

przygotowanie ogólne
praca w bibliotece,
przygotowanie koncepcji imprezy
sportowo- rekreacyjnej,
pomoc w organizacji środowiskowej
imprezy rekreacyjnej

36 g.
10g.
5g.
.
5g.

36 g.
10g.
5g.
.
5g.

w sumie:
ECTS
Udział w ćwiczeniach
konsultacje
przygotowanie ogólne i praca w
bibliotece
przygotowanie koncepcji imprezy
sportowo-rekreacyjnej i pomoc w
organizacji imprezy środowiskowej

56 g.
2,3
10g
10g
5 g.

56 g.
2,3
10g
10g
5 g.

5g

5g

w sumie:
ECTS

30 g.
1

30 g.
1

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

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:

1. Organizacja instytucji, firm o działalności sportowo-

rekreacyjnej, zasady ich funkcjonowania.
2. Specyfika wybranej dyscypliny i wymogi stawiane
zawodnikom.
3. Etapowość w nauczaniu, dostosowanie metod i obciążeń
do wieku ćwiczących.
4. Metody kontroli poziomu umiejętności specjalnych
i zdolności motorycznych.
5. Pozyskiwanie nowych zawodników, wychwytywanie
talentów.
6. Kształcenie umiejętności pracy w zespołach ludzkich
i
komunikacji
pomiędzy
członkami
zespołu.
7. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną
pracę i podejmowane decyzje.
- praktyczne: hospitowanie zajęć w instytucji, firm o działalności
sportowo-rekreacyjne
- spełnienie warunków oceny końcowej

Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa studenta

1. Ocena końcowa wystawiona przez instruktora, opiekuna
praktyki w instytucji, firmie o działalności sportoworekreacyjnej(ocena studenta dokonana jest na podstawie
punktacji w poszczególnych zakresach, tak aby była jednolita

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

dla każdego studenta odbywającego praktyki w różnych
placówkach. Powyższą charakterystykę i ocenę pracy studenta
załączono w osobnej karcie (załącznik nr 1)
Suma punktów w poszczególnych zadaniach - 60.
Ocena bdb – 60 -56
Ocena dst – 41 – 35
2. Ocena dokumentacji praktyki dokonanej przez opiekuna
praktyki z ramienia Uczelni.
3. Ocena hospitowanych zajęć przez opiekuna praktyki z
ramienia Uczelni.
- odrobienie zaległości wynikających z uzasadnionej i zgłoszonej
nieobecności w innym, dodatkowym terminie
- konsultacje
- samodoskonalenie
Znajomość podstaw kształtowania zdolności motorycznych oraz
podstaw diagnozowania w treningu indywidualnym
1. Tomanek M., Zarządzanie jakością w klubie
sportowym,
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019
2. Sznajder A., Sport jako biznes w czasach
globalizacji,
Polskie
Wydawnictwo
Ekonomiczne, 2017
3. Grabowski A., Ekonomia sportu. Zagadnienia
metodologiczne i wybrane doświadczenia,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019
4. Sozański H.(red), Podstawy teorii treningu
sportowego, COS, Warszawa 1999
Literatura uzupełniająca:
1. Siekańska M., Talent sportowy – psychologiczne
i środowiskowe uwarunkowania rozwoju
uzdolnionych zawodników, AWF Kraków,
Kraków 2013
2. Płatonow W.N., Adaptacja w sporcie, RCMSKFiS, Warszawa 1990

