Uniwersyteckie Centrum Sportu

W odniesieniu do punktu 2:
Nazwa praktyki: Turniej charytatywny
Opis praktyki: Uniwersyteckie Centrum Sportu od kilku lat jest zaangażowane we współorganizację
Piłkarskiego Turnieju Charytatywnego „Jesteśmy, by zmieniać życie - pamięci Izy Domagały”. Turniej
odbywa się co roku od 10 lat. Udział w nim biorą osoby ze świata polityki, samorządu,
przedstawiciele branży muzycznej, adwokaci, klerycy i inni. Każda edycja, obok sportowego wymiaru,
ma przede wszystkim na celu zebranie środków finansowych dla potrzebujących. Za każdym razem
wsparcie kierowane jest do innej osoby. Ostatnia edycja wspierała 12-letniego Piotrusia, u którego
zdiagnozowano ostrą białaczkę.

W odniesieniu do punktu 3:
Nazwa praktyki: Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów z niepełnosprawnościami
Opis praktyki: Uniwersyteckie Centrum Sportu przeciwdziała zjawiskom wykluczenia poprzez
stworzenie możliwości realizacji zajęć wychowania fizycznego osobom niepełnosprawnym. Zajęcia
prowadzone są w następujących formach:


pływanie i ćwiczenia w wodzie,



ćwiczenia usprawniające, korekcyjne, muzyczno – ruchowe,



nordic walking.

Działanie daje szansę tej grupie studentów na pełną realizację harmonogramu programu
studiów.

W odniesieniu do punktu 6:
Nazwa praktyki: Badania naukowe i prace wdrożeniowe
Opis praktyki: Uniwersyteckie Centrum Sportu podejmuje badania naukowe w zakresie oceny
sprawności motorycznej zawodników zawodowych klubów sportowych: Korony Kielce, Korony
Handball Kielce, PGE Vive Kielce oraz studentów – zawodników sekcji koszykówki i piłki ręcznej Klubu
Uczelnianego AZS UJK Kielce.

W odniesieniu do punktu 9:

Nazwa praktyki:


Udział studentów w Rozgrywkach na szczeblu krajowym w Pierwszej Lidze Piłki Ręcznej,



Udział studentów w Rozgrywkach na szczeblu krajowym w Drugiej Lidze Koszykówki,



Udział na szczeblu regionalnym III liga Piłki Siatkowej Kobiet, III Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn,



Udział w Świętokrzyskiej Lidze Futsalu,



Udział w Amatorskiej Lidze Firm – Koszykówka,



Udział studentów w Akademickich Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej K i M, koszykówce M,
w piłce nożnej K i M, w futsalu K i M, pływackich K i M, ergometrze wioślarskim K i M,
trójboju siłowym, biegach przełajowych oraz lekkoatletyce.

Opis praktyki: Uniwersyteckie Centrum Sportu daje możliwość uczestnictwa w zajęciach sekcji
sportowych, dzięki czemu studenci i absolwenci UJK mogą rozwijać swoje pasje i osiągać wysokie
rezultaty w różnych dyscyplinach. Ponadto uczestnictwo w zawodach sportowych promuje uczelnię
oraz upowszechnia zdrowy, aktywny styl życia.

W odniesieniu do punktu 11:
Nazwa praktyki: Spotkania z interesariuszami
Opis praktyki: Uniwersyteckie Centrum Sportu organizuje spotkania z interesariuszami zewnętrznymi
i wewnętrznymi na temat potrzeb rynku pracy w tworzeniu harmonogramu realizacji programu
kursów.

