Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 4 Senatu AWFiS
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
KARTA OPISU ZAJĘĆ (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2019/2022
Jednostka Organizacyjna:

Wydział Wychowania Fizycznego

Poziom studiów (I stopień/II stopień/ jednolite
studia magisterskie)

Profil studiów (ogólnoakademicki/praktyczny)

Nazwa zajęć (przedmiotu):

Kierunek: Sport

I stopień

praktyczny
Społeczne podstawy aktywności fizycznej i sportu
Rok

Semestr

1

2

Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne):

Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za zajęcia (przedmiot):
E-mail: anna.majer@awf.gda.pl
Wymagania wstępne:

Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia

Liczba godzin
stacjonarne

25
-

niestacjonarne

-

Punkty
ECTS
2

Typ zajęć
(obligatoryjny
do wyboru)

Język
wykładowy

obligatoryjny polski

Dr Anna Majer

brak

Cele zajęć (przedmiotu):
Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zjawisk społecznych związanych ze sportem, a także wykształcenie podstawowych umiejętności analizowania owych
zjawisk.

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

WIEDZA
W1

Zna i rozumie podstawowe zjawiska kulturowe i społeczno - cywilizacyjne obecne w sporcie.

K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
U1

Posiada podstawowa umiejętność analizowania zjawisk społecznych w zakresie sportu.

K_U14

KOMPETENCJE
K1

Jest zdolny do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

K_K06

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów uczenia się:
W1, U1, K1 – zaliczenie pisemne (pytania testowe i/lub otwarte), kryteria oceny 50 % dst, 75% db, 90% bdb

Aby uzyskać zaliczenie zajęć ( przedmiotu ) na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty uczenia się.
Wykład z prezentacją multimedialną, wykład z dyskusją
Metody i formy realizacji zajęć ( przedmiotu):

Treści kształcenia:
Wykłady:
Socjologia jako nauka o społeczeństwie i jej zainteresowanie obszarem aktywności fizycznej i sportu, społeczna rola sportu, proces socjalizacji, czynniki
socjalizacji, socjalizacja do aktywności fizycznej i sportu, socjalizacja w aktywności fizycznej i w sporcie, role społeczne w sporcie, konflikt ról, kultura masowa a
sport, społeczno-kulturowe uwarunkowania kształtowania ciała człowieka, aktywność fizyczna i sport w stylu życia współczesnego społeczeństwa, klasowowarstwowe uwarunkowania aktywności fizycznej i sportu, czynnik wieku i płci a kultura fizyczna, kariera sportowa i jej społeczne uwarunkowania
Forma zaliczenia:
Literatura:
Podstawowa:
1. Dziubiński Z., Krawczyk Z. (red.) 2011. Socjologia kultury
fizycznej. Wydawnictwo Dydaktyczne, Warszawa.
2. Giddens A., 2004 i nowsze. Socjologia. PWN, Warszawa.

zaliczenie na ocenę

3. Goodman N., 2014, Wstęp do socjologii. Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Warszawa
4. Kossakowski R., Stachura K, Strzałkowska A., Żadkowska M., 2013,
Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych.
Pszczółki, Wydawnictwo Orbis Exterior.
5. Szacka B. 2008. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna naukowa,
Warszawa.

Uzupełniająca:
6.Podawana na bieżąco

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

Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za zajęcia (przedmiot)

stacjonarne

niestacjonarne

25 godz.
25 godz.
1 godz.

-godz.
-godz.
-godz.
51 godz.
2 ECTS

