SUSIEK SAVO KARJERĄ SU SPORTU STUDIJUODAMAS ANGLIJOS
WORCESTER UNIVERSITETE
University of Worcester sporto studijos yra puikus pasirinkimas kiekvienam, jaučiančiam
potraukį sportui, fiziniams pratimams, treniravimui, mokymui, sporto vadybai ar tiesiog
sveikatai. Tai galimybė įgyti bakalauro laipsnį sparčiausiai augančio Jungtinės Karalystės
universiteto 3 metų trukmės nuolatinėse studijose.
Kodėl verta rinktis šią studijų programą?
 Galimybė sukurti savo studijų programą iš plačios mokymosi dalykų pasiūlos: nuo sporto
mokslo iki sporto sociologijos, nuo praktinio treniravimo iki sporto vadybos.
 Sporto studijos gali būti derinamos su kitais dalykais ir sudaryti galimybę siekti tokios
karjeros kaip, pavyzdžiui, sporto žurnalistika.
 Galėsi atlikti tyrimus fiziologijos, pschologijos, biomechanikos laboratorijose ir
naujajame testavimo kambaryje.
 Įgysi darbo patirties vienoje iš su univeristetu bendradarbiaujančių įstaigų arba paties
Worcester universiteto bazėje.
 Galimybė atlikti praktiką sporto industrijoje ir studijuoti užsienio šalyje.
Beveik garantuota sėkmė darbo rinkoje!
 90 % absolventų įsidarbino arba pratęsė studijas per pusmetį nuo sporto studijų baigimo.
 45 % susirado darbą vadybos sferoje ar kitoje srityje, reiklujančioje išsilavinimo.
 University of Worcester patenka tarp 10 lyderiaujančių Anglijos universitetų pagal
absolventų įsidarbinimo rodiklius.

Plačios studijų galimybės, suteiksiančios Tau daugiau lankstumo konkuruojant dėl
darbo
 Galimybė sporto studijas sujungti su viena iš kitų sričių: anglų kalba, anglų literatūra,
geografija, žmogaus mityba, žurnalistika, fizinis lavinimas arba sociologija.
 1-ojo ir 2-ojo semestrų metu studentui suteikiama proga pačiam pasirinkti dalykus,
atitinkančius Tavo gebėjimus ir pomėgius.
Kuo galėsi tapti?
Baigęs sporto studijas, galėsi siekti karjeros šiose srityse:
 sporto vadyba;
 sporto vystymas;
 treniravimas;
 fizinio lavinimo mokymas;


Jei svarstai tapti fizinio lavinimo moktoju, sujungta fizinio lavinimo ir sporto

studijų programa suteikia galimybes studijuoti dalykus, padėsiančius siekti Lavinimo Sertifikato,
būtino norint tapti pedagogu Anglijoje.
 darbas ginkluotosiose pajėgose;
 darbas viešajame (valstybės) sektoriuje;
 darbas sveikatingumo skatinimo sektoriuje.
Ties kuo bus koncentruojamasi?
 Treniravimas ir mokymas;
 Sporto vadyba;
 Sporto mokslas ir medicina.
Studijų programa
 Pirmasis kursas:
 supažindinimas su motorinių įgūdžių (tobulinamų kartojimo būdu) ir gebėjimo mokytis
lavinimu;
 bendradarbiavimas treniravimo srityje;
 sporto vadybos ir vystymo ištakos;
 supažindinimas su socialinias ir kutūriniais klausimais;

 sporto ištakos (fiziologija (mokslas, tiriantis organizmo funkcijas));
 sporto ištakos (taikomoji kineziologija (raumenų testavimas)).
 Antrasis kursas:
 sporto vadyba;
 sporto šakos, paremtos įsiveržimais į priešininko teritoriją;
 sporto šakos , kuriose nesiveržiama į priešininko teritoriją;
 sveikatos testavmas fizinių pratimų pagalba ir sutrikimų sprendimo būdai;
 motorinių įgūdžių tobulinimas;
 sporto renginių vadyba;
 sporto ir fizinių pratimų biomechanika (organizmo judesių tyrimas), skirta sporto
medicinai.
 sporto ir fizinių pratimų fiziologija;
 sporto ir fizinių pratimų psichologija;
 sporto sociologija (reikšmė visuomenėje);
 tyrimų atlikimo metodai.
 Trečiasis kursas:
 sporto ir fizinių pratimų psichologija;
 sporto įgūdžių mokymasis ir įgyvendinimas praktikoje;
 vaikų sportinis ugdymas;
 sporto verslas;
 mokymasis, paremtas darbine praktika;
 sportas ir negalia;
 tarptautinis sportas ir jo lyginimas;
 fizinis aktyvumas ir ligų prevencija;
 sporto reklama;
 socialiniai ir kultūriniai sporto klausimai;
 savarankiškos studijos (trunkančios 2 semestrus);
 savarankiškos studijos (trunkančios 1 semestrą).

Kaip vyks mokymas?
Mokymas susideda iš paskaitų, seminarų, konsultacijų ir didelio kiekio praktinio ir grupinio
darbo. Universitetas siekia užtikrinti tokias studijas, kurios padėtų kiekvienam studentui
atskleisti pilną potencialą ir pasiekti aukštą lygį tek teorijoje, tiek praktikoje.
Nuostabi aplinka tobulėti
 Studijos vyks laboratorijoje, auditorijoje, gimnastikos salėje ir sporto aikštėje.
 Studentai gali naudotis puikiais įrenginiais, tarp kurių yra ir Sporto pasirodymų centras,
Jungtinės Karalystės Sporto instituto paskirtas atlikti regioninio sporto mokslo tobulintojo
vaidmenį. Pats Worcester universitetas yra regioninis treniravimo centras.
 Asmenys, atsakingi už regiono sporto vystymą ir treniravimą, yra įsikūrę universiteto
miestelyje.
Puikus studentų vertinimas
 77 % studentų liko patenkinti studijomis;
 68 % studentų sutiko, kad iš universiteto gavo pakankamai patarimų ir paramos;
 87 % studentų teigė, kad universiteto darbuotojai suprantamai aiškino dalykus.

FOX rekomenduoja šią studijų programą – 90 % studentų įsidarbina per pusmetį nuo studijų
pabaigos!

SIEK SVAJONĖS!
info@fox.lt

