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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu FINANSE W SPORCIE, PG_00058524

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2024/2025

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Finansów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Krystian Zawadzki
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Krystian Zawadzki

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 65.0 100

Cel przedmiotu Opisuje zasady funkcjonowania systemu finansowego w organizacjach sportowych, uwzględniając ich 
zróżnicowanie

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U06] zdobywa nową wiedzę 
planując strategie uczenia się 
przez całe życie

zdobywa nową wiedzę w zakresie 
dostępnych sposobów 
finansowania działalności 
sportowej

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K6_W03] identyfikuje wiarygodne 
źródła informacji istotne dla 
analizowanych zagadnień

identyfikuje wiarygodne źródła 
pozyskiwania informacji 
wymaganych do określenia źródeł 
finansowania działalności sektora 
sportowego

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Pojęcie finansów w sporcie.
Źródła finansowania klubów sportowych.
Źródła finansowania wydarzeń sportowych.
Pojęcie inflacji płacowej w sporcie.
Prawa telewizyjne a wartość dyscyplin sportowych.
Najważniejsze obszary finansowego oddziaływania sportu i wydarzeń sportowych.
Finansowanie infrastruktury sportowej na wybranych przykładach.
Sportowy przepływ turystyczny i jego finansowe konsekwencje.
Trudno mierzalne efekty finansowe w sporcie.
Zastosowanie metody wyceny warunkowej w obszarze sportu.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin 60.0% 50.0%
Kolokwium końcowe 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Zawadzki, K. (2017). Ekonomiczne efekty organizacji 
wielkoformatowych wydarzeń sportowych. Gdańsk: Wydawnictwo PG.
Preuss, H. (2000). Economics of the olympic games. Sydney: Walla 
Walla Press.
Zawadzki, K. (2022). Residents Perception of Intangible Benefits and 
Costs Associated with Hosting Major Sporting Events. Event 
Management, 26, 297-317.
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Uzupełniająca lista lektur Zawadzki, K. (2019). Impact of the organisation of mega sporting 
events on selected elements of the tourism sector. Polish Journal of 
Sport and Tourism, 26, 33-39.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Jaka była dynamika płac w polskich ligach piłkarskich w XXI wieku.
Wskaż sposoby oceny efektów mierzalnych i niemierzalnych wydarzeń sportowych.
Podaj źródła finansowania sportu w rozbiciu na dyscypliny sportowe.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


