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CELE PRZEDMIOTU 

Wyposażenie studentów w wiedzę, kompetencje społeczne i umiejętności z zakresu tematyki związanej ze 

społecznymi uwarunkowaniami organizacji i funkcjonowania współczesnego sportu, karier sportowych 

zawodników i karier zawodowych specjalistów sportu, moralnością i dewiacjami w sporcie, ciałem jako faktem 

społeczno-kulturowym. Zachęcenie studentów do refleksji nad genezą, implikacjami i mechanizmami 

społecznymi funkcjonującymi we współczesnym „społecznym świecie sportu”, ze szczególnym uwzględnieniem 

świata mediów. Kształtowanie właściwych postaw etycznych i moralnych przyszłych instruktorów i trenerów 

sportu. Nauczenie współpracy z innymi studentami, negocjacji przy podziale obowiązków i odpowiedzialności 

za powierzone zadania przy wykonywaniu projektów i prezentacji grupowych z zakresu tematyki wpisującej się 

w socjologię sportu. 

 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia  

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), 

umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_S) 

Odniesienie do efektów 

obszarowych  

K_W05 P_W01 Ma elementarną wiedzę na temat kluczowych terminów 

oraz podstawowych kategorii opisu i wyjaśniania rzeczywistości 

społecznej. 

M1_W12 M1_W05 

K_W06 P_W02 Ma elementarną wiedzę na temat grup i instytucji 

społecznych, organizacji formalnych i nieformalnych. 

M1_W08 M1_W12 

K_W07 P_W03 Ma podstawową wiedzę na temat problematyki narodu, 

polityki, władzy, państwa i demokracji i ich związków ze sportem. 

M1_W04 M1_W06 

M1_W08 

K_W05 P_W04 Ma wiedzę na temat społecznych uwarunkowań (m.in. 

mediatyzacji sportu, urynkowienia i profesjonalizacji) uprawiania 

sportu wyczynowego, kariery sportowej i karier zawodowych 

specjalistów sportu. 

M1_W12 M1_W05 

K_W07 P_W05 Ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania 

społecznego i kulturowego współczesnych społeczeństw. 

M1_W04 M1_W06 

M1_W08 

K_W05 K_W07 P_W06 Ma podstawową wiedzę na temat najważniejszych 

współczesnych zjawisk społecznych, takich jak np. kultura masowa 

i globalizacja. 

M1_W04 M1_W06 

M1_W08 M1_W12 

M1_W05 

K_W11 P_W07 Zna i rozumie znaczenie kreacji i rekreacji ciała w różnych 

przejawach aktywności podejmowanej przez człowieka oraz rolę 

sportu w zrównoważonym rozwoju jednostki i społeczeństwa. 

M1_W03 M1_W06 

M1_W10 

K_U11 P_U01 Potrafi wykorzystywać język socjologii do komentowania 

rzeczywistości społecznej sportu. 

M1_U03 M1_U13 

K_U12 P_U02 Potrafi prawidłowo interpretować przyczyny, przebieg oraz 

przewidzieć następstwa zjawisk społecznych w sporcie. 

M1_U03 
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K_U08 P_U03 Potrafi dokonać analizy zachowania jednostki i grupy 

społecznej oraz uwarunkowań zjawisk społecznych i ekonomiczno-

gospodarczych w zakresie sportu. Rozumie społeczne i polityczne 

uwarunkowania funkcjonowania społeczeństwa, w którym żyje. 

M1_U10 

K_U08 P_U04 Rozumie i potrafi interpretować medialne przekazy 

dotyczące sportu. 

M1_U10 

K_K06 P_S01 Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i przekazywać 

podstawową wiedzę związaną ze społecznymi wymiarami sportu. 

M1_K06 

K_K07 P_S02 Potrafi samodzielnie zdobywać potrzebne informacje 

dotyczące społecznych wymiarów sportu i je właściwie 

interpretować. 

M1_K01 

K_K03 P_S03 Stosuje normy i zasady etyczne obowiązujące w życiu 

społecznym w sporcie. Rozumie złożoności rzeczywistości 

społecznej i kulturowej oraz prezentuje postawę tolerancji wobec 

odmienności. 

M1_K03 
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