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Zarządzenie Nr 25/2018/2019 

Dziekana Wydziału Nauk o Sporcie 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

z dnia 16 stycznia 2019 r.  
 

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych realizowanych przez studentów studiów 

I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w semestrze letnim roku 

akademickiego 2018/2019. 
 

Na podstawie: art. 227 ust. 3 i art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1669) w 

zw. z § 61 ust. 1 pkt 6 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz z §16 

ust. 1 Regulaminu Studiów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 

zarządzam co następuje: 

§1. 

1. Zobowiązuję studentów III roku studiów I-go stopnia (stacjonarnych) Wydziału 

Nauk o Sporcie kierunku SPORT specjalności trenerskiej do zapisu na „Praktykę w 

klubie – warsztaty trenerskie”. 

2. Zobowiązuję studentów III roku studiów I-go stopnia (stacjonarnych 

i niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Sporcie kierunku SPORT specjalności 

Menedżer sportu do zapisu na „Praktykę zawodową menedżerską 2”. 

3. Zobowiązuję studentów studiów stacjonarnych I roku studiów II-ego stopnia 

kierunku SPORT specjalności Menedżer organizacji sportowej do zapisu na „Praktykę 

zawodową”. 

 

§2. 

1. Na opiekunów dydaktycznych powyższych praktyk powołuję: 

 

a) W zakresie §1 pkt 1: dr Jacka Stodółkę (lekkoatletyka), dr Marka Konefała (piłka 

nożna), dr Andrzeja Dudkowskiego (piłka ręczna), dr Mieczysława Lewandowskiego 

(tenis), dr Magdalenę Chrobot (pływanie), mgr Jarosława Pytkowskiego 

(koszykówka), dr Edwarda Superlaka (piłka siatkowa), dr Ziemowita Bańkosza (tenis 

stołowy), dr hab. Tadeusza Stefaniaka, prof. AWF (kulturystyka), dr Jarosława 

Maślińskiego (judo). 

 

b) W zakresie §1 pkt 2: dr Tomasza Seweryniaka. 

 

c) W zakresie §1 pkt 3: dr Piotra Głowickiego. 

 

§3. 

1. Zapisy na w/w praktyki rozpoczynają się od dnia 23 stycznia 2019 r. dla studentów  

niestacjonarnych* i stacjonarnych w Sekretariacie Katedry Komunikacji i Zarządzania 

w Sporcie (budynek P2, pokój 250), w którym studenci odbierają komplet dokumentów. 

2. Dodatkowo zobowiązuję studentów III roku studiów I stopnia specjalności trenerskiej 

do pobrania ze strony internetowej Uczelni (www.awf.wroc.pl)  Dział Studia – Dydaktyka 

– Praktyki i obozy) dziennika  do realizacji praktyk. 

 

 

 

 

http://www.awf.wroc.pl/
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§4. 

Realizacja i zaliczenie praktyk odbędzie się w semestrze letnim roku akademickiego 

2018/2019. 

§5. 

1. Studentów III roku studiów I stopnia specjalności trenerskiej realizujących „Praktykę 

w klubie – warsztaty trenerskie” obowiązuje następujący terminarz: 

 

a) do 15 marca 2019 r. – złożenie skierowania i porozumienia (zał. 1) podpisanego przez 

klub sportowy przyjmujący studenta na praktykę do opiekunów dydaktycznych 

wymienionych w §2 pkt 1a). 

 

b) do 31 maja 2019 r. – złożenie zaświadczenia o odbyciu praktyki (zał. 2) podpisanego 

przez klub sportowy wraz z ankietą ewaluacyjną (zał. 3) sporządzoną przez trenera z 

ramienia klubu sportowego oraz wypełnionym dziennikiem praktyk u opiekunów 

dydaktycznych z ramienia Uczelni wymieniowych w §2 pkt 1a), jako obligatoryjny 

warunek formalny zaliczenia praktyk. 

 

2. Studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia specjalności Menedżer sportu 

realizujących „Praktykę zawodową menedżerską 2” obowiązuje następujący terminarz: 

 

a) do 15 marca 2019 r. – złożenie skierowania i porozumienia (zał. 4) podpisanego przez 

instytucję przyjmującą studenta na praktykę u opiekunów dydaktycznych §2 pkt 1 b) i c). 

 

b) do 31 maja 2019 r. – złożenie zaświadczenia o odbyciu praktyki (zał. 5) podpisanego 

przez instytucję przyjmującą wraz z ankietą ewaluacyjną (zał. 6) sporządzoną przez 

opiekuna z ramienia instytucji do opiekunów dydaktycznych §2 pkt 1 b) i c) jako 

obligatoryjny warunek formalny zaliczenia praktyk. 

 

3. Studentów III roku studiów niestacjonarnych I stopnia specjalności Menedżer sportu 

realizujących „Praktykę zawodową menedżerską 2” obowiązuje następujący terminarz: 

 

a) do 1 marca 2019 r. – złożenie skierowania i porozumienia (zał. 4) podpisanego przez 

instytucję przyjmującą studenta na praktykę u opiekunów dydaktycznych §2 pkt 1 b) i c). 

 

b) do 27 kwietnia 2019 r. – złożenie zaświadczenia o odbyciu praktyki (zał. 5) 

podpisanego przez instytucję przyjmującą wraz z ankietą ewaluacyjną (zał. 6) 

sporządzoną przez opiekuna z ramienia instytucji do opiekunów dydaktycznych §2 pkt 1 b) 

i c) jako obligatoryjny warunek formalny zaliczenia praktyk. 

 

4. Studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności Menedżer organizacji 

sportowej realizujących „Praktykę zawodową” obowiązuje następujący terminarz: 

a) do 15 marca 2019 r. – złożenie skierowania i porozumienia (zał. 7) podpisanego przez 

instytucję przyjmującą studenta na praktykę u opiekuna dydaktycznego: dr Piotra 

Głowickiego. 

 

b) do 31 maja 2019 r. – złożenie zaświadczenia o odbyciu praktyki (zał. 8) podpisanego 

przez instytucję przyjmującą wraz z ankietą ewaluacyjną (zał. 9) sporządzoną przez 

opiekuna z ramienia instytucji do opiekuna dydaktycznego: dr Piotra Głowickiego jako 

obligatoryjny warunek formalny zaliczenia praktyk. 
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5. Warunkiem zaliczenia praktyki jest terminowe złożenie wymaganych dokumentów oraz 

zrealizowanie wszystkich zadań wynikających z programu praktyki. 

 

§6. 

1. Zobowiązuję opiekunów dydaktycznych praktyk do złożenia kompletu dokumentów 

dotyczących realizacji praktyk przez studentów (wymienionych w §5), w Sekretariacie 

Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie (budynek P2, pokój 250) w terminie 

do 28 czerwca 2019 r.  

         

§7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dziekan 

Wydziału Nauk o Sporcie 

Akademii Wychowania Fizycznego  

we Wrocławiu 

 

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF Wrocław 

 


