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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych studentów
na kierunku sport – studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U.
z 2012, poz. 572 z późn. zm.),
• Rozporządzenie MNiSW z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2013, poz.
1571),
• Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz.U. z 2012, poz. 131),
w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu
nauczyciela,
• Zarządzenie nr 8/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im.
Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie organizacji
studenckich praktyk zawodowych i wynagrodzenia dla kierowników
i opiekunów dydaktycznych praktyk studentów na Wydziale Wychowania
Fizycznego i Sportu w AWF w Krakowie
1. Wymiar praktyk:
a) praktyka zawodowa marketingowo‐organizacyjna – 169 godzin, w tym:
‐ w semestrze III – 65 godzin,
‐ w semestrze IV – 39 godzin,
‐ w semestrze V – 39 godzin,
‐ w semestrze VI – 26 godz.
2. Zasady odbywania praktyki zawodowej marketingowo‐organizacyjnej:
Studenci realizują praktykę zawodową organizacyjno‐menedżerską w formie
wykładów i ćwiczeń, a także poprzez ćwiczenia praktyczne, warsztaty
menedżerskie,
projekty
indywidualne,
projekty
grupowe,
pracę
w stowarzyszeniu kultury fizycznej, pracę w klubie sportowym i poprzez
projektowanie i organizację projektów sportowych.
Po zrealizowaniu części zajęć z przedmiotu stanowiącej przygotowanie
merytoryczne studenci mają za zadanie zrealizować następujące zadania
praktyczne menedżera w sektorze sportu i rekreacji:
a) animacja i organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w środowisku
lokalnym
na
podstawie
Porozumienia
AWF
ze
Stowarzyszeniem

„Siemacha”w Krakowie oraz Porozumienia AWF ze Stowarzyszeniem Dzielnic
Nowohuckich;
b) praktyka w klubie sportowym – na podstawie Porozumienia AWF z Klubem
Sportowym AZS‐AWF Kraków oraz Porozumienia AWF z Towarzystwem Sportowym
„Wisła” Kraków.
Studenci odbywają praktykę w klubie sportowym w wyznaczonych terminach,
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z kierownictwem klubu oraz ze
studentami. W jednym terminie do klubu kieruje się grupę do 4 studentów,
którzy mają za zadanie zapoznać się z bieżącą działalnością klubu, poznać jego
strukturę organizacyjną oraz wykonać różne zadania menedżera sportu.
Pracę studentów na praktyce w klubie sportowym nadzoruje pracownik kadry
zarządzającej klubu, a hospituje nauczyciel akademicki.
Ponadto podczas organizacji imprezy sportowej lub rekreacyjnej (pod kierunkiem
nauczyciela akademickiego) studenci podejmują współpracę z różnymi
podmiotami biznesowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz sportu.
Praktykę studenta ocenia nauczyciel akademicki po uzyskaniu opinii i oceny
zaangażowanego pracownika kadry zarządzającej klubu sportowego i/lub po
zrealizowaniu przez studenta zadań przewidzianych w sylabusie dla danego
semestru, w tym projektów indywidualnych i grupowych.
Wszyscy studenci podejmujący działania praktyczne w związku z przedmiotem
muszą być ubezpieczeni od NNW.
3. Forma odbywania praktyk.
3.1. Praktyka zawodowa organizacyjno‐menedżerska
Celem przedmiotu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do profesjonalnych
działań w roli menedżera w instytucjach sportowych, a także programowania
i wdrażania innowacji w zarządzaniu i organizacji w sporcie powszechnym i sporcie
kwalifikowanym.
Praktyka w pierwszym etapie (sem. III) jest realizowana w formie ćwiczeń
i wykładów, a także poprzez wykonywanie różnych zadań menedżerskich, w tym
projektów sportowych i rekreacyjnych w wybranych obiektach w środowisku
lokalnym, np. animacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych w „Orlikach”
i innych obiektach sportowych.
Forma zaliczenia przedmiotu w semestrze III – zaliczenie z oceną (Z/O)
Kolejny etap praktyki (sem. IV) stanowi teoretyczne i praktyczne zapoznanie się
z różnymi aspektami zarządzania organizacjami sportowymi, w tym poznanie
i projektowanie wizji i misji działalności organizacji sportowych oraz przedsiębiorcze
zarządzanie organizacjami sportowymi (poznanie struktury organizacji sportowych,
diagnoza możliwości rozwojowych, zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi,
pozyskiwanie środków na działalność organizacji sportowych w obszarze sportu

i rekreacji i in.). Projekty sportowe w Polsce i Unii Europejskiej; analiza
marketingowa projektu sportowego. Sponsoring, reklama. Praktyka w klubie
sportowym.
Forma zaliczenia przedmiotu w semestrze IV – zaliczenie z oceną (Z/O)
Etap trzeci to opracowanie i realizacja projektu sportowego. Organizacja imprezy
sportowej lub sportowo‐rekreacyjnej.
Forma zaliczenia przedmiotu w semestrze V – zaliczenie z oceną (Z/O)
W czwartym etapie studenci doskonalą kompetencje menedżerskie poprzez
warsztaty menedżerskie (autoprezentacja, budowanie autorytetu lidera,
komunikacja, konstruktywne rozwiązywanie problemów, negocjacje). Studenci
weryfikują swoje kompetencje poprzez praktykę w stowarzyszeniu kultury fizycznej
lub poprzez pełnienie różnych ról wykonywanie zadań w klubie sportowym.
Forma zaliczenia przedmiotu w semestrze VI – egzamin (E).

