Zarządzenie nr 81/St.Pod./2020
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 5 maja 2020 roku
w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Studiów Podyplomowych „Menedżer sportu”
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 85, ze zm.), w związku z § 6 Regulaminu studiów podyplomowych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 104
(2018/2019) Senatu UEP z dnia 28 czerwca 2019 roku, powołuję w Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu
STUDIA PODYPLOMOWE
„MENEDŻER SPORTU”
§1
Głównym celem Studiów Podyplomowych „Menedżer sportu”, zwanych dalej Studiami, jest
przygotowanie kompetentnych i skutecznych menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie
w sporcie. Podczas Studiów uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia aktualnej wiedzy
z zakresu zarządzania różnymi organizacjami sportowymi, jak i organizowania wydarzeń
sportowych. „Menedżer sportu” to unikalne i nowoczesne połączenie wiedzy z różnych
dyscyplin naukowych, w celu jak najlepszego przygotowania słuchaczy do pracy związanej
z zarządzeniem organizacjami sportowymi.
§2
1. Studia trwają dwa semestry i są realizowane według programu ustalonego przez Senat
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2. Edycje Studiów są uruchamiane i realizowane zgodnie z postanowieniami obowiązującego
Regulaminu Studiów Podyplomowych UEP.
3. Warunki odbywania studiów podyplomowych w poszczególnych edycjach Studiów są
określane zgodnie z postanowieniami obowiązującego Regulaminu Studiów
Podyplomowych UEP.
§3
1. Do pełnienia funkcji kierownika Studiów powołuję Pana dr. Adama Metelskiego.
2. W zastępstwie kierownika Studiów, w razie potrzeby (dłuższej nieobecności albo
niemożności wykonywania obowiązków przez kierownika z innych powodów), działać
będzie Pani dr Joanna Schmidt.
§4
1. O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia
studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia wszystkich typów uczelni.

2. Jeżeli liczba kandydatów na daną edycję Studiów przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu na
Studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymogi.
§5
Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.
REKTOR
(prof. dr hab. Maciej Żukowski)

