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Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
KARTA OPISU ZAJĘĆ (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2019/2022
Jednostka Organizacyjna:
Poziom studiów (I stopień/II stopień/ jednolite
studia magisterskie)

Profil studiów (ogólnoakademicki/praktyczny)

Nazwa zajęć (przedmiotu):

Zakład Socjologii Filozofii i Etyki Sportu
Kierunek: Sport

I stopień

praktyczny
Przedsiębiorczość w zawodzie nauczyciela i trenera
Rok

Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne):
I
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za zajęcia (przedmiot):
E-mail: E-mail: piotr.godlewski@awf.gda.pl
Wymagania wstępne:

Semestr

Rodzaj zajęć

Liczba godzin
stacjonarne

15
wykłady
10
ćwiczenia
Dr hab. Piotr Godlewski prof. AWFiS
2

niestacjonarne

Punkty
ECTS
2

Typ zajęć
(obligatoryjny
do wyboru)

Język
wykładowy

obligatoryjny polski

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i nauk społecznych.

Cele zajęć (przedmiotu):
W trakcie zajęć z przedmiotu przedsiębiorczość w zawodzie nauczyciela i trenera student nabywa wiedzę z zakresu zagadnień związanych z uruchamianiem
i prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wybranej specjalności studiów. Istotnym jest również przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad tworzenia
i prowadzenia działalność gospodarczej na wolnym rynku z uwzględnieniem podstaw regulacji prawnej dotyczącej zasad podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej w Polsce. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z charakterystyką działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań.

Opis efektów uczenia się dla zajęć oraz ich powiązanie z efektami uczenia się dla kierunku
WIEDZA
W1

Zna i rozumie podstawowe uwarunkowania oraz procesy makro- i mikroekonomiczne zachodzące we współczesnym świecie K_W09
z uwzględnieniem mechanizmów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości z zakresu aktywności fizycznej, zwłaszcza
sportu.

W2

Zna i rozumie podstawy funkcjonowania i zarządzania odpowiednimi organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji
sportowych w aspekcie gospodarczym.

K_W 10

W3

Zna i rozumie podstawy organizacyjne i prawne w zakresie zarządzania przedsięwzięciami i organizacjami sportowymi lub edukacyjnymi.

K_W 14

UMIEJĘTNOŚCI
U1

Posiada podstawową umiejętność analizowania zjawisk społecznych i ekonomiczno-gospodarczych w aktywności fizycznej i sporcie.

K_U14

U2

Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi zasadami, formami, środkami i metodami w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć w K_U 15
biznesie sportowym.

U3

Posiada podstawowe umiejętności oceny i przewidywania zachowań konsumenckich, analizowania ich motywów, oraz konsekwencji
społecznych w obszarze dotyczącym sportu.

K_U16

Posiada zdolność do pracy w zespole – aktywnie uczestniczy w pracy zespołów realizujących cele społeczne i ekonomiczne w zakresie
działalności sportowej i aktywności fizycznej.

K_K04

KOMPETENCJE
K1

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów uczenia się:
Aby uzyskać zaliczenie zajęć ( przedmiotu ) na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty uczenia się.

Metody i formy realizacji zajęć ( przedmiotu):

Wykład: metoda eksponująca z wykorzystaniem prezentacji medialnych, metoda podająca.
Ćwiczenia: praca w grupach, podczas zajęć metoda ćwiczeniowa z wykorzystaniem środków
multimedialnych, analiza dokumentów, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie
materiałów metodycznych, metoda twórczego rozwiązywania problemów.

Treści kształcenia:
Wykłady:
Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, rodzaje przedsiębiorców, przedsiębiorczość w organizacjach sportowych i firmach, ekonomiczne znaczenie sportu
i działalności rekreacyjnej, sport jako składowa gospodarki narodowej w zakresie produkcji dóbr, usług, popytu i zatrudnienia, sport i rekreacja w skali
makroekonomicznej i mikroekonomicznej, główni nabywcy na rynku sportu i usług związanych z aktywnością ruchową, popyt na usługi związane ze sportem
i aktywnością ruchową, cechy charakterystyczne rynku i produktu sportowego i rekreacyjnego, sport i rekreacja jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego,
struktura przedsiębiorczości w branży sportowej i rekreacyjnej, przedsiębiorczość indywidualna w sporcie i rekreacji. Oferta usług sportowo-rekreacyjna, oferta
zatrudnienia w usługach w sporcie i rekreacji, własny biznes związany z usługami w aktywności ruchowej.
.
Ćwiczenia:
konstruowanie mapy myśli- planowanie własnego biznesu, analiza i dyskusja nad przykładami przedsiębiorczości w zakresie zawodów związanych z aktywnością
fizyczną, symulacja pomysłu na własny biznes, biznes plan własnej działalności gospodarczej.

Forma zaliczenia:
Literatura:
Podstawowa:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów
i zaliczenie pozytywne ćwiczeń przez złożenie pisemnej pracy z algorytmem mapy
myśli a także wykonanie biznes planu własnego przedsięwzięcia gospodarczego

Glinka, B. i Gudkova, S., Przedsiębiorczość, Warszawa 2011
Osterwalder, A. i Pigneur, Y. Tworzenie modeli biznesowych. Warszawa 2012.
Godlewska-Majkowska H. (red.), Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę? Warszawa 2009.
Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warszawa 2010.
Ciechan-Kujawa M., Biznes plan standardy i praktyka. Toruń 2007.
Markowski W., ABC small businessu. Łódź 2015.
Duncan K., Start jak uruchomić własną firmę, Warszawa 2009.
Kapusta F., Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Poznań 2006.

Uzupełniająca:
Stańda B., Wierzchowska B., Przedsiębiorczość-podręcznik. Warszawa 2005.
Bogalczyk I., Krupski B., Własna firma. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Warszawa 2011.
Kaczmarek T. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Warszawa 2006.

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta

Aktywność

stacjonarne

Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za zajęcia (przedmiot)

15 godz.
15 godz.
10 godz.
10 godz.
5 godz.
55 godz.
2 ECTS

niestacjonarne

