Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Przedsiębiorczości
Bezpieczeństwo imprez sportowych
WZ.KZT.051.S
polski
Wiedza
 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu
sportu i turystyki
 Student posiada dostateczną wiedzę na temat
aspektów bezpieczeństwa podczas imprez
sportowych, masowych i innych
 Student zna wybrane elementy składające się na
prawidłowo skonstruowany plan imprezy
sportowej i rekreacyjnej i turystycznej
 Student posiada wiedzę z zakresu organizacji
imprez turystycznych i sportowych a także aspekty
prawne z zakresu bezpieczeństwa
Umiejętności
 Student potrafi zidentyfikować źródła konfliktów
pojawiających się przed, w trakcie i po
zorganizowanych imprezach sportowych i
turystycznych (reklamacje)
 Student potrafi samodzielnie przeprowadzić
zaplanowaną przez siebie imprezę sportową i
turystyczną
 Student potrafi doskonale ocenić stopień
zagrożenia i stopień niebezpieczeństwa podczas
organizowania przez siebie imprez

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Kompetencje społeczne
 Student potrafi doskonale komunikować się z
Organami bezpośrednio odpowiedzialnymi za
wydawanie zezwoleń na organizacje imprezy
sportowej i turystycznej (Urzędy, Policja, Firmy
Ochroniarskie itd…)
 Student rozumie etyczny kodeks przeprowadzania
imprezy sportowej i turystycznej i wdraża go w
życie
 Student znakomicie umie współpracować z
potencjalnymi kontrahentami i osobami z własnego
otoczenia
Fakultatywny
II SUM
stacjonarne

Semestr
Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia, w
przypadku gdy nie jest to
osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów, gdy w danym
module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS
przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS

Stosowane metody
dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia
modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć

III
Dr M. Zawartka
Dr M. Zawartka

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i studentów.

Konwersatorium: 30 godzin

3
Uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych: 30
godzin
Przygotowanie do zajęć 15 godzin
Przygotowanie projektu końcowego: 15 godzin
Przygotowanie prezentacji projektu końcowego: 15
godzin
Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co
odpowiada 2 punktom ECTS
 metody problemowe:
o wykład konwersatoryjny
o metody aktywizujące:
 metoda przypadków
 dyskusja dydaktyczna
 metody praktyczne - metoda projektów
Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach oraz realizacji projektów
zespołowych
Zaliczenie na ocenę.
Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest
uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach oraz
wykonanie i zaliczenie krótkiej analizy tematycznej
związanej z treścią przedmiotu przedstawiając ją na
forum:
Aktywność na zajęciach 50%

wchodzących w zakres danego Projekt 50%
modułu
 Społeczno-kulturowe żródła agresji widowni
Treści modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia
danego modułu

sportowej.
 Wybrane teorie wyjaśniające zjawisko
chuligaństwa stadionowego
 Podstawy prawne bezpieczeństwa imprez
masowych
 Standardy europejskie w zakresie zapobiegania
czynom karalnym w trakcie imprez sportowych i
turystycznych
 Profilaktyka zachowań dewiacyjnych kibiców
sportowych
 Rola mediów w kształtowaniu postaw uczestników
imprez sportowych i turystycznych
 Bezpieczeństwo podczas imprez turystycznych –
aspekty prawne
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
- A.Baczewski,B. Ryba(red.) Podstawy prawne
bezpieczeństwa imprez sportowych Warszawa 2003
- M.Bojarski,W Radecki, Kompendium dla
policjanta,cz.II.
- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia
20 marca 2009 roku,
- P. Piotrowski,Subkultury młodzieżowe, Warszawa
2003.
- J. Dudała., Fenomen kibiców u progu XXw.
Przejawy wzajemnej tolerancji wśród kibiców,
Częstochowa 1999r.
- T. Kurkowska - Krótka , M. Góra (red.) Policja w
systemie bezpieczeństwa państwa. Legionowo 2003r.
- P. Piotrowski , Szalikowcy. O zachowaniach
dewiacyjnych widowni sportowej. Toruń 2000r.
- Podręcznik policjanta, cz. II Prewencja red.
R.Jakubowski, Słupsk 2003
- T.Sahaj , Fani futbolowi. Historyczno społeczne
studium zjawiska kibicowania. Poznań 2007
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji . Tekst
jednolity z dnia 29 stycznia 2002r.(Dz. U. Nr 7 poz.58
z póź. zm.)
- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia. (Dz. U. Nr 114, poz. 740)r.
- Europejska konwencja w sprawie przemocy i
ekscesów widzów w czasie imprez sportowych a w
szczególności z dnia 9 marca 1995 r.(Dz.U.Nr
129.poz.625)
- Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych
innych ustaw

- Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 30
sierpnia 2011 w sprawie wymogów jakie powinni
spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa , służby
porządkowe i służby informacyjne
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 w sprawie
sposobu wykonywania obowiązku osobistego
stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w
miejscu określonym przez właściwego komendanta
Policji w czasie trwania imprezy masowej
- Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca
2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie
zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia
porządku publicznego (Dz.U.05.135.1134

Wymiar, zasady i forma
odbywania praktyk, w
przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje
praktyki

