OPIS PRZEDMIOTU
KIERUNEK

Zarządzanie

SPECJALNOŚĆ

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

3

Nazwa przedmiotu

Warsztaty organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych

Wymiar godzinowy
poszczególnych form
zajęć
• wykłady
• inne formy

Cele kształcenia:

Studia stacjonarne – 30
Studia niestacjonarne – 18
Studia stacjonarne – 30
Studia niestacjonarne – 18
- zapoznanie z praktyką kalkulowania i programowania imprez
turystycznych
- nabycie umiejętności organizowania imprezy sporotowo – rekreacyjnej
zgodnie z oczekiwaniami klientów

Efekty kształcenia dla
przedmiotu
Numer

K_W01

K_W02

K_U03
K_U04
K_K05

Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu

ma wiedzę o powiązaniach między wyborem i
zaplanowaniem imprezy a walorami miejsca w
których ma się ona odbywać
posiada wiedzę na temat ekonomicznych, prawnych
i kulturowych warunkach koniecznych dla organizacji
imprezy sportowo – rekreacyjnej
posiada umiejętność wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu turystyki i rekreacji do
organizacji imprezy
potrafi zaplanować i skalkulować imprezę
rekreacyjną dopasowaną do potrzeb, możliwości i
oczekiwań klientów
propaguje uprawianie turystyki ma świadomość jej
znaczenia dla rozwoju społeczno - gospodarczego

Numer treści

K_W02

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru
P7S_WG

K_W10

P7S_WK

K_U03

P7S_UW

K_U05
K_U11

P7S_UW
P7S_UK

K_K04

Treści kształcenia / programowe

P7S_KO
Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
przedmiotu

Ćwiczenia

T_01

Impreza sportowo-rekreacyjna i jej rodzaje w kontekście sportu dla
wszystkich – tworzenie mapy myśli

T_02

Imprezy sportowo-rekreacyjne na lokalnym rynku – ćwiczenia w
terenie

K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05
K_W01
K_W02

T_03

Scenariusz imprezy sportowo-rekreacyjnej – działania praktyczne

T_04

Bezpieczna impreza sportowo-rekreacyjna. Analiza regulaminów
imprez sportowo-rekreacyjnych. Tworzenie własnych regulaminów.

T_05

Preliminarz imprezy sportowo-rekreacyjnej w praktyce

T_06

Zespół organizacyjny imprezy sportowo-rekreacyjnej- podział
obowiązków

T_07

Zakończenie i rozliczenie imprezy sportowo-rekreacyjnej

T_08

Teczka imprezy sportowo-rekreacyjnej – przedstawienie teczek
studentów

Metody i formy prowadzenia zajęć

K_U03
K_U04
K_K05
K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05
K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05
K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05
K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05
K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05
K_W01
K_W02
K_U03
K_U04
K_K05

Treści kształcenia i
programowe

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Wykład informacyjny
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Metoda ćwiczeniowa

T_02, T_04, T_05, T_06,
T_07

Metoda warsztatowa

T_03

Metoda projektu

T_08

Prezentacja multimedialna
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Inne (jakie?) - …
…

T_01

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych
efektów kształcenia
Efekt
kształcenia

Na ocenę 2

K_W01

Student/ka nie ma
wiedzy o
powiązaniach
między wyborem i
zaplanowaniem
imprezy a walorami
miejsca w których
ma się ona odbywać

K_W02

K_U03

Student/ka nie
posiada wiedzy na
temat
ekonomicznych,
prawnych i
kulturowych
warunków
koniecznych dla
organizacji imprezy
sportowo –
rekreacyjnej
Student/ka nie
posiada
umiejętności
wykorzystania
wiedzy teoretycznej
z zakresu turystyki i
rekreacji do
organizacji imprezy

K_U04

Student/ka nie
potrafi zaplanować
ani skalkulować
imprezy rekreacyjnej
dopasowaną do
potrzeb, możliwości i
oczekiwań klientów

K_K05

Student/ka nie
propaguje
uprawiania turystyki
ma świadomość jej
znaczenia dla
rozwoju społeczno gospodarczego

Weryfikacja efektów kształcenia
Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Zaliczenie pisemne
Zaliczenie ustne

Na ocenę 3

Student/ka ma
podstawową
wiedzę o
powiązaniach
między wyborem i
zaplanowaniem
imprezy a walorami
miejsca w których
ma się ona
odbywać
Student/ka posiada
dostateczną wiedzę
na temat
ekonomicznych,
prawnych i
kulturowych
warunków
koniecznych dla
organizacji imprezy
sportowo –
rekreacyjnej
Student/ka posiada
w ograniczonym
stopniu umiejętność
wykorzystania
wiedzy teoretycznej
z zakresu turystyki i
rekreacji do
organizacji imprezy
Student/ka potrafi w
podstawowym
zakresie
zaplanować i
skalkulować
imprezę
rekreacyjną
dopasowaną do
potrzeb, możliwości
i oczekiwań
klientów
Student/ka w
niewielkim stopniu
propaguje
uprawianie turystyki
ma świadomość jej
znaczenia dla
rozwoju społeczno gospodarczego

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student/ka ma wiedzę
o powiązaniach
między wyborem i
zaplanowaniem
imprezy a walorami
miejsca w których ma
się ona odbywać

Student/ka ma dużą
wiedzę o
powiązaniach
między wyborem i
zaplanowaniem
imprezy a walorami
miejsca w których
ma się ona odbywać

Student/ka posiada
wiedzę na temat
ekonomicznych,
prawnych i
kulturowych
warunkach
koniecznych dla
organizacji imprezy
sportowo –
rekreacyjnej
Student/ka posiada
umiejętność
wykorzystania wiedzy
teoretycznej z
zakresu turystyki i
rekreacji do
organizacji imprezy

Student/ka posiada
pogłębioną wiedzę
na temat
ekonomicznych,
prawnych i
kulturowych
warunków
koniecznych dla
organizacji imprezy
sportowo –
rekreacyjnej
Student/ka posiada
bardzo dobre
umiejętności
wykorzystania
wiedzy teoretycznej
z zakresu turystyki i
rekreacji do
organizacji imprezy

Student/ka potrafi
zaplanować i
skalkulować imprezę
rekreacyjną
dopasowaną do
potrzeb, możliwości i
oczekiwań klientów

Student/ka potrafi w
pełni samodzielnie
zaplanować i
skalkulować imprezę
rekreacyjną
dopasowaną do
potrzeb, możliwości i
oczekiwań klientów

Student/ka propaguje
uprawianie turystyki
ma świadomość jej
znaczenia dla rozwoju
społeczno gospodarczego

Student/ka w pełni
świadomie propaguje
uprawianie turystyki
ma świadomość jej
znaczenia dla
rozwoju społeczno gospodarczego

Symbole
EK dla modułu
zajęć/przedmiotu
W01

W02

U03

U04

K05

X

X

X

X

X

Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Praca pisemna
Raport
Prezentacja multimedialna
Praca podczas ćwiczeń
Inne (jakie?) Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Stacjonarne

Niestacjonarne

-

-

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów)

30

18

3. Konsultacje z nauczycielem

20

20

50

38

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)

¾

¾

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe,
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu)

50

62

Razem 4+5

50

62

SUMA 1+2+3+4+5

100

100

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów)

Razem 1+2+3

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów
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