Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu – edukacja dla Ludzi Sportu.
Wizja WSZiC: „profesjonalizacja polskich gier sportowych poprzez stały i holistyczny
rozwój osób, które w nich funkcjonują (zawodnicy, trenerzy, menedżerowie, działacze,
pracownicy instytucji sportowych) lub chcą funkcjonować (pasjonaci sportu)”.
WSZiC oferuje studia licencjackie na kierunku Sport+ oraz studia podyplomowe dla Ludzi
Sportu (Trener-Taktyk; Analityk gry sportowej; Prawo w sporcie).
Na nasz program studiów licencjackich składają się na 3 kompatybilne ścieżki:
Ścieżka podstawowa i kierunkowa – cykl przedmiotów o charakterze właśnie
podstawowym i kierunkowym, które pomagają lepiej zrozumieć sport, ugruntować wiedzę
o nim i zapewniają solidną podstawę dla głębszego podnoszenia bardzie specjalistycznych
kompetencji
Ścieżka specjalnościowa – 3 unikalne specjalności odpowiadające realiom i wyzwaniom
różnych aspektów sportu
Ścieżka kompetencji społecznych i zawodowych (holistyczna) – najbardziej nowatorska
część programu – cykl przedmiotów ukierunkowanych na kompetencje determinujące
sprawność osobistą i zawodową człowieka.
W przypadku tej ostatniej ścieżki warty podkreślenia jest cykl zajęć z modelowania
biznesu
Nowatorstwo naszej oferty nie dotyczy tylko samego programu studiów, ale też podejścia
do edukacji zgodnego z najnowszymi światowymi tendencjami (60% zajęć w formie elearningu i tylko 18 dni w salach wykładowych w ciągu roku akademickiego).
Zajęcia odbywają się na Stadionie Wrocław. Jesteśmy jedyną Uczelnią w Polsce, która
oferuje zajęcia na nowoczesnym Stadionie.
Naszą przewagą nad konkurencją poza programem, formą i miejscem zajęć, jest kadra
wykładowców. To oni w największym stopniu decydują o jakości tego, co proponujemy
Ludziom Sportu.
Dlatego też każda osoba, wchodząca w skład kadry WSZiC, spełnia 4 poniższe kryteria:
doświadczenie w sporcie i edukacji dla sportu, wysokie kompetencje, filozofia
postrzegania sportu i edukacji zgodna z wizją WSZiC i koncepcji Nowy Wymiar Edukacji dla
Sportu, pasja do sportu i edukacji.
Nasza oferta jest skierowana do osób, które pomogą nam realizować naszą wizję
profesjonalizacji polskich gier sportowych poprzez stały, holistyczny rozwój osób, które w
grach sportowych funkcjonują lub będą funkcjonować. Pierwszą, naturalną grupą osób, są
więc wszystkie osoby związane z grami sportowymi: zawodnicy, trenerzy, menedżerowie,
działacze, pracownicy instytucji sportowych. Z drugiej strony jesteśmy otwarci na każdego
kto nie jest związany ze sportem zawodowo, ale chce w nim zaistnieć i pomóc go rozwijać.

