Przedsiębiorczość
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod przedmiotu:
W3A

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia pierwszego stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Język wykładowy:
polski
Rok: III

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Semestr: V

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 1,5
Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Nie dotyczy
fakultatywny
ECTS: 3

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015

W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:
Stacjonarne: Niestacjonarne: Wiedza:
Podstawowa wiedza na temat procesów gospodarowania
(ekonomia), prawa oraz podstaw zarządzania.
Umiejętności:
Analizy i interpretacji zachodzących zjawisk ekonomicznych oraz
podjęcia decyzji na podstawie analizy czynników ekonomicznych
i prawnych.
Krytyczna ocena danych ekonomicznych i umiejętność wyrobienia
sobie własnego zdania.
Kompetencje społeczne:
Wyrażanie własnych opinii w zakresie problematyki
funkcjonowania przedsiębiorstw oraz obrona własnego zdania na
forum publicznym.
Wykład: wykład informacyjny, prezentacja, case study, zadania
problemowe, analiza źródeł, infografika, elementy dyskusji.
Egzamin w formie:
Test wiedzy - egzamin pisemny:
Kryteria oceniania:
 51%-65% – ocena dostateczna,
 66%-80% – ocena dostateczna plus,
 81%-86% – ocena dobra,
 87%-94% – ocena dobra plus,
 95%-100% – ocena bardzo dobra.
Katedra Zarządzania
Dr hab. Mirosław Moroz

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:
30
Ćwiczenia:

St udi a

nie st ac j ona rne
Wykład:
18
Ćwiczenia:

Konwersatorium:
Laboratorium:

Konwersatorium:
Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Praktyki:

Praktyki:

Konsultacje przedmiotowe:

Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

Inna forma (jaka):

2

Inna forma (jaka):

RAZEM:

33

RAZEM:

20

Praca własna studenta (PWS):

42

Praca własna studenta (PWS):

55

RAZEM z PWS:

75

RAZEM z PWS:

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:

33

20

Praca własna studenta:
Przygotowanie się do zajęć

42

55

4

5

Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów
Wykonanie projektów

13

15

Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa

10

15

Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia

15

20

75

75

SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Istota i rodzaje przedsiębiorczości
Uwarunkowania przedsiębiorczości
Człowiek przedsiębiorczy
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
Przegląd najpopularniejszych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw
Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa
Charakterystyka form finansowania startu biznesu
Wybór form finansowania startu biznesu
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W11

ma podstawową wiedzę na temat istoty przedsiębiorczości w działalności człowieka i
zespołów pracowniczych oraz jej uwarunkowań

S1A_W05,
S1A_W04,
S1A_W11

K_W17

zna podstawowe przepisy prawa, w tym prawa gospodarczego, regulujące
funkcjonowanie organizacji

S1A_W07,
S1A_W10

K_W23

ma wiedzę na temat zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości

S1A_W11

Kod wg KEK:

Umiejętności:

Kod KRK:

K_U04

posiada elementarne umiejętności związane z samodzielnym podejmowaniem
działalności gospodarczej

S1A_U06

K_U06

potrafi formułować i analizować problemy w celu rozwiązywania praktycznych
problemów występujących w organizacji

S1A_U02,
S1A_U03

K_U10

ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania
typowych problemów organizacji

S1A_U02,
S1A_U07

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K02

jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą
zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza
nim

S1A_K02

K_K11

ma świadomość konieczności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

S1A_K07

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Student zna istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości, potrafi zdefiniować rodzaje
przedsiębiorczości. Student wymienia formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w Polsce.
Student klasyfikuje źródła finansowania uruchomienia przedsiębiorstwa.

Test wiedzy,
wypowiedź ustna

Umiejętności:
Student potrafi wybrać optymalna formę organizacyjno-prawną. Student przewiduje
konsekwencje ekonomiczne wyboru metody finansowania. Student potrafi założyć
przedsiębiorstwo.

Test wiedzy,
zadanie
praktyczne

Kompetencje:
Student przedstawia i broni własnych opinii na temat opłacalności uruchomienia biznesu.
Student wykazuje umiejętności kierownicze. Student definiuje priorytety działania pod presją
czasu.

Obserwacja i
ocena wykonania
zadania, udział w
dyskusji

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Blanchard K., Hutson D., Willis E., Jednominutowy przedsiębiorca, Wydawnictwo Studio EMKA,
Warszawa 2010.
Piecuch T., Przedsiębiorczość, Wyd. C.H.B., Warszawa 2010.
Ramsey D., Lider przedsiębiorczości: o sukcesie w biznesie, Fijor Publishing, Warszawa 2015.



Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005.
Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Wyd. Wolter
Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Inne materiały dydaktyczne:

