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konwersatorium: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z koncepcjami, modelami i narzędziami zarządzania kryzysowego, które znajdują
zastosowanie w turystyce i w sporcie.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

koncepcje, modele i narzędzia zarządzania
kryzysowego.

ZTS_K2_W01,
ZTS_K2_W15

zaliczenie na ocenę

ZTS_K2_U01,
ZTS_K2_U04,
ZTS_K2_U05,
ZTS_K2_U06,
ZTS_K2_U16,
ZTS_K2_U22

zaliczenie na ocenę

ZTS_K2_K06,
ZTS_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązania
przypadku, który wymaga znacznej samodzielności
w podejmowaniu decyzji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego i zespołowego zdobywania wiedzy
potrzebnej do rozwiązywania problemów zarządzania
kryzysowego w turystyce i w sporcie, a także
do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach
kryzysowych związanych z rozwojem podmiotów
w obrębie sektorów turystycznego i sportowego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kryzysy w turystyce i w sporcie.

W1, U1, K1

2.

Podejścia do zarządzania w kryzysie.

W1, U1, K1

3.

Instrumenty zarządzania w sytuacji kryzysowej organizacji.

W1, U1, K1

4.

Organizacyjne uczenie się jako perspektywa zarządzania kryzysowego.

W1, U1, K1

5.

Tworzenie zdolności do zarządzania kryzysowego.

W1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Rozwiązanie przypadków (w pracy zespołowej). 2. Kolokwium
zaliczeniowe, na które składa się pisemna wypowiedź na temat trzech
zaliczenie na ocenę
problemów dotyczących zarządzania kryzysowego, zakończone wynikiem
pozytywnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw zarządzania.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

ZTS_K2_W01

Absolwent zna i rozumie treści współczesnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji wyrażone
terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie;

ZTS_K2_W15

Absolwent zna i rozumie zasady zarządzania procesami biznesowymi i metody wykorzystywanych w
procesach innnowacyjnych w sporcie i turystyce;

ZTS_K2_U01

Absolwent potraﬁ stosować w pracy lub w nauce pogłębioną wyspecjalizowaną wiedzę z obszaru nauk o
zarządzaniu i jakości;

ZTS_K2_U04

Absolwent potraﬁ w sposób pogłębiony obserwować zjawiska i procesy zachodzące w sektorach
turystycznym i sportowym oraz je analizować i interpretować przy zastosowaniu pogłębionych ujęć
teoretycznych i paradygmatów badawczych;

ZTS_K2_U05

Absolwent potraﬁ identyﬁkować i formułować problemy badawcze umożliwiające analizę złożonych
problemów, procesów i zjawisk w skali przedsiębiorstwa turystycznego i organizacji sportowej, gospodarki
narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej;

ZTS_K2_U06

Absolwent potraﬁ dobrać odpowiednie metody i narzędzia do opisu oraz analizy problemów i obszarów
działalności organizacji i jej otoczenia oraz ocenić ich przydatność i skuteczność;

ZTS_K2_U16

Absolwent potraﬁ skutecznie komunikować swoje poglądy oraz posługiwać się specjalistyczną terminologią
z zakresu zarządzania, turystyki i sportu w trakcie prowadzonych dyskusji;

ZTS_K2_U22

Absolwent potraﬁ interpretować aktualne problemy gospodarki i biznesu turystycznego i sportowego w
świetle nowoczesnych koncepcji teoretycznych.

ZTS_K2_K06

Absolwent jest gotów do samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia
wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych związanych z rozwojem zarządzania w turystyce i w sporcie;

ZTS_K2_K09

Absolwent jest gotów do podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach
kryzysowych związanych z rozwojem podmiotów w obrebie sektorów turystycznego i sportowego;
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