
SKN ZARZĄDZANIA W SPORCIE



SKN ZARZĄDZANIA W SPORCIE

Studenckie Koło Zarządzania 
w Sporcie powstało w 2003 roku. 
Nasze Koło obecnie zrzesza ok. 70 
pasjonatów sportu chcących w 
przyszłości połączyć swoje 
zainteresowanie z życiem 
zawodowym. Naszym opiekunem 
naukowym jest prof. Andrzej Sznajder 
– ceniony ekspert z dziedziny 
marketingu sportowego.

Celem Koła w momencie powstania było 
przede wszystkim propagowanie 
raczkującej wtedy problematyki 
biznesowej strony sportu. Obecnie nadal 
pozostajemy jedną z nielicznych 
studenckich organizacji zajmujących się 
tą tematyką. Wierzymy, że profesjonalne 
zarządzanie w sporcie jest jednym z 
elementów pomagających sportowcom 
w osiąganiu dobrych rezultatów.
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Poza kołowymi projektami nasi 
członkowie udzielają się również przy 
organizacji imprez sportowych na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym. 
Regularnie współpracujemy z firmami 
i organizacjami z branży sportowej 
(m.in. adidas, Snow PR, Polska Kadra TV). 
Organizujemy też wyjścia/wyjazdy na 
mecze i dbamy o integrację naszej grupy. 

Zachęcamy do polubienia naszego 
fanpage’a: facebook.com/SKNZwS, 
gdzie w drugiej połowie września 
pojawią się informacje na temat 
tegorocznej rekrutacji.
Nasza strona internetowa:
skn.sgh.waw.pl/sknsport/
Adres e-mail: 
zarzadzanie.w.sporcie@gmail.com

http://www.facebook.com/SKNZwS
http://skn.sgh.waw.pl/sknsport/
mailto:zarzadzanie.w.sporcie@gmail.com
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Dni Biznesu w Sporcie – coroczna konferencja 
poświęcona przenikaniu się obszarów biznesu oraz 
sportu. W jej ramach gościmy wybitnych ekspertów, 

menedżerów, sportowców oraz dziennikarzy – profesjonalistów 
w swoich dziedzinach, którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem 
w czasie warsztatów oraz wykładów otwartych. W poprzednich latach 
byli to m.in. Dariusz Szpakowski, Krzysztof Stanowski, Tomasz 
Smokowski, Tomasz Majewski, Szymon Kołecki, Tomasz Pasieczny, 
Zdzisław Grodecki, Przemysław Babiarz czy Rafał Sonik. 
W roku akademickim 2014/2015 miała miejsce jubileuszowa, dziesiąta 
edycja konferencji.
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Sport Management Academy
– cykl warsztatów z zakresu 
zarządzania, sponsoringu i marketingu 

sportowego. W ramach projektu organizowane są również 
praktyki w instytucjach sportowych. Dotychczas przy jego 
okazji współpracowaliśmy z takimi podmiotami jak m.in. 
adidas, Snow PR, TVP Sport, Polska Kadra TV czy Warsaw
Eagles.
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Igrzyska Kół Naukowych to zawody 
sportowe organizowane dla członków 
kół oraz organizacji działających na 
naszej uczelni. Odbywają się one w maju 

każdego roku, a rywalizacja toczy się w ośmiu dyscyplinach: 
piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, lekkiej atletyce, tenisie 
stołowym, pływaniu, szachach oraz brydżu.
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Tenis Przyjacielem Studenta - Projekt umożliwiający studentom spotkanie 
na korcie z profesjonalnymi instruktorami tego coraz bardziej popularnego 
sportu w celu rozwinięcia umiejętności gry.
Warszawskie Mistrzostwa Zostań Sędzią – olimpiada wiedzy z przepisów 
piłki nożnej organizowana we współpracy z PZPN. W zeszłorocznej edycji 
zwycięzca towarzyszył sędziom w czasie finału Pucharu Polski.

Dni Psychologii w Sporcie - Projekt, który ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak 
ważne dla sportowca jest przygotowanie mentalne.  
Poznaj Mistrza - Rozmawiamy o zarządzaniu w sporcie z menedżerami, ekspertami, 
dziennikarzami, działaczami… a co o nim sądzą Ci najważniejsi – sportowcy?


