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Tytuł/stopień naukowy 

imię i nazwisko 

dr Krzysztof Rojek 

Tytuł zajęć (po polsku i 

angielsku) 

Organizacja wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych 

w środowisku akademickim i jego otoczeniu. 

Liczba godzin, ECTS, 

język  

30 godz. 3 pkt. polski 

Forma zajęć*, semestr KW, zimowy lub letni (w zależności od zapotrzebowania 

kierunku kreatywność społeczna) 

Teams czy Wirtualny 

Kampus (w przypadku 

zajęć prowadzonych  

zdalnie)**   

Ms Teams 

Czy, a jeżeli tak, to jaka 

część zajęć jest 

planowana w formie 

zdalnej w przypadku 

zniesienia ograniczeń w 

prowadzeniu zajęć w 

sposób tradycyjny  

Zajęcia mogą być w całości prowadzone zdalnie oraz w 

tradycyjnej formie – w zależności od zapotrzebowania. 

Czy zajęcia są 

dedykowane  kierunkowi 

Kreatywność 

społeczna*** Tak/ Nie 

Tak 

Krótki opis Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką organizacji 

wydarzeń o różnym zasięgu w środowisku uczelnianym. 

Studenci dowiedzą się, jakie obowiązki spoczywają na 

organizatorze wydarzeń mniejszych oraz tych o charakterze 

masowym. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani ponadto z 

obowiązującą dokumentacją: zgody na organizację wydarzenia; 

dofinansowania; umowy sponsorskie; kosztorysy; 

sprawozdania; wnioski; protokoły; zamówienia etc. Zostaną im 

przedstawione zasady tworzenia takiej dokumentacji, 

obowiązujące przepisy oraz inne czynniki, mające istotny 

wpływ na proces organizacyjny. Konwersatoryjna część zajęć 

obejmować będzie również analizę oraz sposoby 

rozwiązywania typowych problemów, z jakimi spotyka się 

grupa organizacyjna. Przedstawione zostaną również inne 

zasady pracy w grupie, m. in. podział obowiązków, narzędzia 

ułatwiające komunikację. 

Wykaz tematów 1. Fundusze grantowe dla organizacji studenckich; 

2. Pierwsze kroki organizacyjne tworzonego wydarzenia; 

3. Teoretyczne i praktyczne aspekty umowy sponsorskiej; 

4. Struktura organizacyjna funkcjonująca na uczelniach 

wyższych i podmiotach publicznych; 

5. Organizacja patronatu naukowego, medialnego oraz umów 

partnerskich; 



6. Sporządzanie wniosków o zamówienia publiczne oraz ich 

zakres; 

7. Opracowywanie kosztorysu do zamówień publicznych; 

8. Sporządzanie przeglądu ofert do zamówień publicznych; 

9. Procedura sporządzania zamówień do firm zewnętrznych 

przy wykorzystaniu procedur dot. zamówień publicznych; 

10. Procedura sporządzania zamówień w ramach instytucji 

organizacyjnej przy wykorzystaniu procedur dot. zamówień 

publicznych. 

Forma zaliczenia Aktywność w trakcie zajęć, prace domowe (np. tworzenie 

dokumentacji na potrzeby wybranego wydarzenia z 

uwzględnieniem wymagań stawianych przez omawiane w 

tytule instytucje) 

Efekty uczenia się 

(wiedza; umiejętności, 

kompetencje)****   

Student zna i rozumie: 

 

K_W03, P6S_W, P6S_WG 

w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie istotnych instytucji 

dotyczących życia społeczno-kulturowego i sfery publicznej w 

wymiarze krajowym 

 

K_W05, P6U_W, P6S_WG 

w zaawansowanym stopniu psychologiczne zasady 

inspirowania i rozwijania aktywności organizacyjnej w 

przestrzeni indywidualnej oraz społecznej 

 

K_W09, P6U_W, P6S_WK 

specyfikę lokalnych instytucji o działalności edukacyjno-

kulturalno-promocyjnej, zasady partycypacji w nich oraz inne 

zasady związane z partycypacją grupy w zorganizowanych 

wydarzeniach na różną skalę 

 

K_W11, P6U_W, P6S_WK 

 

podstawowe zasady efektywnego wykorzystywania 

najnowszych technologii informatycznych w inicjowaniu, 

rozwijaniu i moderowaniu różnych form działalności 

organizacyjnej 

 

Student potrafi: 

 

K_U06, P6U_U, P6S_UK 

przygotować dokumentację formalną w języku polskim i 

dotyczącą samodzielnie zainicjowanego wydarzenia o 

charakterze kulturalno-edukacyjnym w zakresie jego 

organizacji i promocji 

 

K_U07, P6U_U, P6S_UO 



samodzielnie planować i organizować pracę, zarówno własną, 

jak i zespołową, przed i w trakcie realizacji różnych 

przedsięwzięć organizacyjnych  

 

K_U08, P6U_UP, 6S_UO 

współpracować z grupą organizującą wydarzenia o charakterze 

edukacyjno-kulturowym i promocyjnym oraz przyjmować w 

niej różne role 

 

Student jest gotów do: 

 

K_K03, P6U_K, P6S_KO 

aktywnego udziału w różnego zakresu oddolnych inicjatywach 

społecznych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi z 

zakresu technologii informatycznych, a także do partycypacji w 

działaniach kulturalno-edukacyjnych i promocyjnych służących 

rozpoznaniu i realizacji różnych form interesu publicznego 

Czy zajęcia były 

oferowane w 

poprzednich 3 latach 

(jeżeli tak, kiedy)  

W roku 2018/19 fakultet cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem. W roku 2019/20 zainteresowanie było dużo 

mniejsze, co było związane bezpośrednio z moją propozycją, 

aby zajęcia odbywały się w poniedziałki o 8:00. 
 

* Sugerowaną formą zajęć, ze względu na zapisy w planach studiów, jest konwersatorium 

** Sugerowaną planowaną formą zajęć, ze względów zagrożeń epidemiologicznych, jest forma zdalna 

*** Studenci kreatywności społecznej mają pierwszeństwo zapisów na te zajęcia w I turze zapisów 

**** Proszę o powiązanie efektów uczenia się z kierunkowymi efektami uczenia się/kształcenia 

ustalonymi dla poszczególnych kierunków studiów - efekty powinny być tak sformułowane, by dały 

się powiązać z efektami wszystkich kierunków; przy czym, dla zajęć dedykowanych kreatywności,  

efekty powinny być sformułowane  tak, by w szczególny sposób wiązały się z kierunkowymi efektami 

uczenia się/ kształcenia opracowanymi dla kreatywności        

 


