POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ
ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
KATEDRA STOSOWANYCH
NAUK SPOŁECZNYCH
organizuje

1. CELE I ZADANIA STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH
2. ORGANIZACJA STUDIÓW
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom
praktycznych umiejętności i wiedzy do pełnienia
funkcji kierowania i administrowania obiektami
sportowymi

oraz

organizowania

imprez

masowych, w tym imprez sportowych.
Prowadzący zajęcia to doświadczeni i uznani
wykładowcy

z

dziedziny

Zajęcia na dwusemestralnych studiach
podyplomowych realizowane będą od marca 2017
roku a zakończą się po 12 miesiącach. Obejmują
220 godzin wykładów, ćwiczeń i projektów.
Zajęcia będą odbywać się średnio co dwa
tygodnie: w soboty i niedziele od 900 do 1800.

zarządzania,

marketingu, logistyki, etyki, psychologii, prawa,

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
W STUDIACH

zarządzania kryzysowego oraz eksperci i praktycy

STUDIA PODYPLOMOWE
dwusemestralne
„ZARZĄDZANIE W SPORCIE”

z

wieloletnim

doświadczeniem

w

zakresie

zarządzania infrastrukturą sportową.
Program

studiów

podyplomowych

jest

odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów
i ekspertów z dziedziny zarządzania w sporcie,

Informacji udziela:

aw

szczególności

zarządzania

infrastrukturą

sportową w związku z dynamiczną rozbudową

Sekretariat Katedry
Stosowanych Nauk Społecznych
Wydziału Organizacji i Zarządzania
ul. Roosevelta 26 – 28, 41 – 800 Zabrze
bud. A, pok. 219, godz. 700 – 1500
tel. 32 277 73 23
strona www.polsl.pl
e-mail: roz2@polsl.pl

obiektów sportowych w Polsce.
Dodatkowym atutem programu studiów jest
budowanie świadomości w obszarze norm prawa
sportowego, poruszenie problematyki związanej
z etyką zarządzania oraz zwrócenie uwagi na
praktyczne aspekty zarządzania infrastrukturą
sportową poprzez szereg warsztatów, ćwiczeń
i projektów.

Rekrutacja przez System Obsługi
Rekrutacji: SORek wg harmonogramu
rekrutacji na studia podyplomowe
w semestrze letnim, roku akademickim
2016/2017 na stronie:
http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomow
e.aspx

4. RADA PROGRAMOWA:
dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw.
w Pol. Śl.

6. PLAN STUDIÓW
L.p. Przedmiot
I Semestr
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
1.

Zapewniamy:
Razem
100
10

2.

Zarządzanie finansami

10

3.

Rachunkowość menedżerska

10

4.

Zarządzanie infrastrukturą sportową

10

5.

Zarządzanie marketingowe

10

5. KIEROWNIK STUDIÓW:

6.

Zarządzanie kryzysowe

10

dr inż. Józef Ober

7.

Etyka zarządzania

10

8.

Komunikacja interpersonalna

10

9.

Komunikacja społeczna i PR

10

10.

Negocjacje

10

11.

Psychologia społeczna

120
10

12.

Psychologia i socjologia tłumu

10

13.

Organizacja imprez masowych

15

14.

Logistyka imprez masowych

10

15.

Zarządzanie bezpieczeństwem

10

dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Pol. Śl.

II Semestr

imprez masowych

16.

Prawo

15

17.

Media i social media w zarządzaniu

15

sportem

18.

Pozyskiwanie funduszy z UE

19.

RAZEM I Semestr + II Semestr

Wykłady i warsztaty na najwyższym poziomie
oraz dostęp do najnowszej wiedzy i literatury
przedmiotu
Zapoznanie słuchaczy z normami i aspektami
prawa sportowego
Nabycie umiejętności pozyskiwania środków
z funduszy UE oraz zarządzania projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Znakomitych wykładowców / praktyków
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie
zarządzania infrastrukturą sportową
Poznanie determinant zarządzania
infrastrukturą sportową i know-how sukcesu
komercyjnego obiektu sportowego
Przygotowanie słuchaczy do pełnienia
funkcji kierowania i administrowania obiektami
sportowymi oraz organizowania imprez
masowych, w tym imprez sportowych
 Gwarantujemy zajęcia praktyczne
i wizytacje obiektów sportowych w okolicy Śląska

15

i zarządzanie projektami
Seminarium dyplomowe

Zajęcia prowadzone w 60% metodą
warsztatową a 40% wykładów.

20
220

Przypominamy o możliwości dofinansowania
naszych studiów podyplomowych z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (KFS).
Więcej o KFS na stronie MRPiPS:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-funduszszkoleniowy

