
Nowe podejście edukacyjne do kształcenia 
menedżerów sportu - międzynarodowa współpraca 

na rzecz innowacji: Projekt MOSMEN



Centralnie sterowany model zarządzania sportem, ciągle 

dominujący w rzeczywistości naszego kraju i krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej, jest mało efektywny.

Przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w tym 

regionie Europy od ponad 30 lat wymuszają nowe 

podejście do zarządzania sportem.



W tradycji Europy Zachodniej  od dziesiątków lat dominuje 

podejście menadżerskie, które jest trudno dostrzegalne w 

takich krajach jak Polska, Serbia czy Węgry. 

Podejście menedżerskie bazuje na obowiązku przyjmowania  

jednoznacznej postawy kadry zarządzającej wobec różnych 

problemów, podejmowania szybkich decyzji oraz brania za nie 

odpowiedzialności.



Kształcenie w zakresie zarządzania sportem prowadzone 

aktualnie w krajach CEE wywodzi się z modelu 

edukacyjnego ukształtowanego w poprzednim systemie i 

ma ciągle nieuregulowany status, chociaż na Węgrzech 

jest już możliwość realizacji studiów magisterskich na 

kierunku menadżer sportu.



Menedżer sportu jest specjalistą, którego kwalifikacje 

powinny być bardzo szerokie – od zarządzania karierą 

sportową poprzez zarządzanie sportem w biznesie po 

administrowanie sportem.

W sektorze tym istnieje ogromny niedobór profesjonalistów
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Celem projektu MOSMEN jest wypełnienia luki w 

edukacji menadżerów sportu poprzez zapewnienie 

programów nauczania, które będą zawierały aktualną i 

wszechstronną wiedzę niezbędną tej grupie specjalistów 

do skutecznego zarządzania organizacjami sportowymi



STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROJEKTU



Program nauczania MOSMEN obejmuje

 6 priorytetowych kursów prowadzonych na trzech 

partnerskich uniwersytetach (PSW, UP i UNS) w oparciu o 

innowacyjne techniki e-learningowe

PROGRAM NAUCZANIA



IO1 
Trening zdrowotny (Health Sport)

IO2
Podstawy fizjologii wysiłku (Fundamentals of Exercise Physiology)

IO3 
Ekonomika sportu (Sport economics)

IO4 
Metodologia badań w naukach o sporcie (Methodology of sports science research)

IO5
Marketing sportu (Sport Marketing)

IO6
Pedagogika Sportu (Sport Pedagogy)

PROGRAM NAUCZANIA



e-PLATFORMA EDUKACYJNA

http://odine.hu/


PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

MOSMEN

Teacher’s Guide



Projekt MOSMEN jest pierwszym krokiem w 

długoterminowym procesie, w którym opracowany 

zostanie pełny program 4-semestralnych studiów 

magisterskich na kierunku menedżer sportu.
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