
FIFPro Online Academy

Zawartość prezentacji:

• Zalety programu

• Ogólne informacje o 
programie

• Koszty nauki

• Procedura aplikacyjna



Program oferuje wiele możliwości

 studia przygotowane specjalnie z myślą o potrzebach sportowców, w tym głównie
piłkarzy, a oferowana specjalizacja w pełni odpowiada ich zainteresowaniom

 program edukacyjny realizowany jest przez duńską uczelnię University College
Northern Denmark (UCN)

 nauka w formie e-learningu umożliwia bardzo dużą elastyczność oraz łączenie nauki z
treningami (uczyć się można w hotelu, autobusie jadącym na mecz itp.)

 dla osób, które wcześniej studiowały, w zależności od wcześniejszego programu
studiów, może istnieć możliwość zaliczenia niektórych przedmiotów, a nawet
semestrów

 całościowy koszt studiów wyższych jest znacznie niższy od kosztu studiów
niestacjonarnych w Polsce

 w przypadku niezdania testu kwalifikacyjnego z j. angielskiego opłata rekrutacyjna jest
w całości zwracana

 forma zaliczania poszczególnych przedmiotów nie wymaga podróżowania



Studia licencjackie realizowane przez 
FIFPro oraz duńską uczelnię

• program realizowany przez FIFPro oraz duńską uczelnię University
College Northern Denmark (UCN):
– wykwalifikowana kadra (w tym polski wykładowca, który mógłby być

opiekunem studentów z Polski)
– około 7000 studentów na programach studiów AP i BA (licencjackich),

w tym 1000 z innych krajów
– doświadczenie w e-learningu
– centrum badawcze w obszarze zarządzania sportem
– http://www.ucnorth.dk/Default.aspx

• czas trwania programu: 3,5 roku (7 semestrów)
• program dedykowany jest zarządzaniu w sporcie, aczkolwiek

zapewnia również ogólne kwalifikacje przydatne w innych
obszarach, np. zarządzanie eventami sportowymi



Studia składają się z dwóch etapów

czas przewidziany na 
naukę – ok. 18-20 

godzin tygodniowo

Program AP
czas trwania: 4 semestry

Program BA
czas trwania: 3 semestry

stopień licencjata w zakresie
Zarządzania w sporcie

Prezentacja programu: http://www.youtube.com/watch?v=8TL_L2SFSNI

http://www.youtube.com/watch?v=8TL_L2SFSNI


System nauki

Różnorodność 
wykładów

 obowiązkowe dwie praktyki, każda trwająca 3 miesiące
 celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego oraz praktycznego, jak
również nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami
możliwości miejsc odbywania praktyk:

 kluby (w tym klub piłkarza)
 sponsorzy klubowi
 kontakty UCN
 federacje
 związki piłkarskie etc.

 nauka w formie e-learningu
 nie wymaga podróżowania
 wykorzystanie systemów SharePoint (LMS) oraz Adobe Connect, m.in. platforma
wirtualnej klasy
 dostęp do nagranych wykładów
 indywidualny mentor dla każdego studenta
 korespondencja z wykładowcami i mentorem poprzez platformę wirtualnej klasy oraz
e-mailową

System nauki dostosowany do potrzeb i karier sportowców

Praktyki zawodowe



Zakres tematyczny
Różnorodność 

wykładów
Zaliczenia / egzaminy

 wykłady nagrane na 
żywo
 nagrane wizyty w 
firmach
 nagrane wykłady 
gościnne
 webinary online
 dni tematyczne 
dotyczące zarządzania 
sportem

 Sport Industry
 Sport Marketing and 
Consumer Behaviour
 Sponsorship and Fundraising
 Sport Management (Strategy, 
Organization, and Management 
Theories)
 Sport Economics (Sport as a 
Product, Sport Finance)
 Methodology and Research 
in Sports
 Consultancy
 Leadership
 HR Management
 Sport Law and Sport 
Contracts 
 Risk Management

 pisemne prace     
zaliczeniowe 
przygotowywane:

 w grupach
 indywidualnie
 w trakcie 

semestru
 case’y i/lub 

zadanie do 
rozwiązania w  
trakcie 24 lub 
48 godzin.

 platformy Skype 
(egzaminy ustne) oraz 
Adobe Connect 
 nie wymagają 
podróżowania

W trakcie nauki realizowany w pełni program studiów 
stacjonarnych



Dla obywateli UE nauka bezpłatna

Opłata rekrutacyjna w wysokości 300 EUR – w całości zwracana 
w przypadku niezdania testu językowego

Dla obywateli UE nauka bezpłatna

Szacowany koszt podręczników 200 EUR / semestr (oprócz 
okresu praktyk zawodowych)

Koszt studiów dla obywateli spoza UE: 
Semestry: 1,2,3,5,6  - >  4 300 EUR / semestr

Semestry: 4 i 7- > 3 400 EUR / semestr



Przejrzysta procedura aplikacyjna

1. Test językowy
– warunek obowiązkowy
– przed podejściem do testu konieczność uregulowania opłaty rekrutacyjnej

w wysokości 300 EUR (w przypadku niezdana testu jest ona zwracana)
– międzynarodowe egzaminy m.in. TOEFL, IELTS uprawniają do zwolnienia z tego

egzaminu
– test wykonywany pod kontrolą
– konieczny wynik testu: 75 % lub więcej w zakresie umiejętności czytania i

słuchania
– tylko 1 podejście
– konieczny dobry dostęp do Internetu i słuchawki

Test językowy
Przygotowanie 
dokumentów 
aplikacyjnych

Aplikowanie



Procedura aplikacyjna cd.

2. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w j. angielskim
– niezbędne dokumenty: świadectwa szkolne (w tym wykaz ocen), wynik 

testu językowego, oświadczenie o samodzielnym wykonaniu testu 
językowego, CV, list motywacyjny, referencje (opcjonalne)

– w przypadku braku oficjalnej wersji ww. dokumentów w j. angielskim 
konieczne jest ich profesjonalne przetłumaczenie 

3. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych
– wypełnienie aplikacji on-line
– załączenie niezbędnych wymaganych dokumentów (krok 2)
– wsparcie PZP

Cała procedura zakończona najpóźniej do 1 marca 2017



„Edukacja to znacznie więcej niż znalezienie pracy - to sposób w jaki 

zamierzasz przeżyć swoje życie.”

Po ukończeniu szerokie spektrum możliwości rozwoju
zawodowego w środowisku międzynarodowym

Konsultant Sportowy

Manager klubu

Key Account Manager

Koordynator ds. marketingu sportowego

Sport Executive

Koordynator eventów

Menedżer projektów

Menedżer ds. Cooperate Hospitality

Menedżer ds. sponsoringu

Marketing Manager

Program zapewnia ogólne kwalifikacje 

przydatne również w innych obszarach 

zarządzania


