
KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 

 

I.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Technicznych 

2. Nazwa kierunku studiów Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Podstawy przedsiębiorczości 

7. Kod zajęć O 06 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia: kształcenia ogólnego 

9. Status zajęć Obowiązkowy/ fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
Rok III, semestr 6 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć dr inż. Ireneusz Kaczmar 

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr inż. Ireneusz Kaczmar 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu  

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

- 30 - - - - - 
 

3. Cele zajęć  

 

C 1 - Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad tworzenia i prowadzenia nowych 

podmiotów gospodarczych na wolnym rynku. Pokazanie istoty przedsiębiorczości, jej 

uwarunkowań i wpływu na gospodarkę. 

 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

 

Ogólna wiedza z zakresu szkoły średniej  

 

 

 

 

 

 



5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych  efektów uczenia się  

 

Lp. Opis efektów uczenia się  dla zajęć 

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się  - 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 
Poznaje zasady funkcjonowania rynku oraz prawidłowości 

kształtowania jego struktur. 
K_W21 

W_02 Identyfikuje przejawy indywidualnej przedsiębiorczości. K_W21 

U_01 Analizuje zjawiska i procesy zachodzące w gospodarce. K_U28 

U_02 
Rozumie przebieg i zespoły czynników warunkujących 

przedsiębiorczość. 
K_U28 

K_01 
Potrafi współdziałać w grupie, w procesie przygotowania 

przedsięwzięć przedsiębiorczych. 
K_K02,  K_K05 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
           

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

C1 

Przedsiębiorczość – jej źródła i istota; człowiek w procesie przedsiębiorczości; 

ekonomiczna interpretacja przedsiębiorczości; kulturowe źródła 

przedsiębiorczości. 

3 

C2 

Personel przedsiębiorstwa, majątek przedsiębiorstwa, działalność produkcyjna 

przedsiębiorstwa.  

Finanse przedsiębiorstwa; zysk w teorii firmy; teoria niepewności a zysk 

przedsiębiorcy. Analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce. 

3 

C3 
Przesłanki i uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw, postęp 

techniczny w przedsiębiorstwie. 
3 

C4 
Istota przedsiębiorstw małej skali. Udział małych firm w produkcji i 

zatrudnieniu 
3 

C5 
Nowa rola przedsiębiorcy w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. 

Warunki rozwoju przedsiębiorczości w warunkach wolnorynkowych. 
3 

C6 

Pojęcia związane z działalnością gospodarczą, sposoby definiowania 

przedsiębiorczości; źródła wiedzy przedsiębiorczej, osobowość 

przedsiębiorcza.  

3 

C7 

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej; sposoby rozpoczynania 

działalności.  

Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw; plusy i minusy prowadzenia 

działalności w zależności od wybranej formy; wybór optymalnej formy.  

3 

C8 
Pojęcie i istota MSP, rola MSP w gospodarce wolnorynkowej; uwarunkowania 

prawne i specyfika działalności w małym rozmiarze.  
3 

C9 
Kształt umowy handlowej, umowy umożliwiające rozpoczęcie działalności 

korzystając z gotowych wzorców (franchising, know–how, umowy licencyjne). 
3 

C10 

Bariery i zagrożenia rozwoju MSP, programy wspierające założenie i rozwój 

własnego przedsiębiorstwa; dotacje, bezzwrotne pożyczki, ulgi. Venture 

Capital i Business  Angels 

3 

Razem 30 



7. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się  

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01       X 

W_02       X 

U_01       X 

U_02       X 

K_01       X 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Rodzaj zajęć  

N1 Ćwiczenia w grupach, dyskusja, 

praca z tekstem 
 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się  

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i 

aktywności na zajęciach  
 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i 

aktywności na zajęciach 

 

9.2. Kryteria oceny 

Symbol 

efektu 

uczenia 

się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01; 

W_02 

U_01; 

U_02: 

K_01 

Student 

wykazuje małe 

zainteresowanie 

tematyką 

przedmiotu. 

Student nie 

wyraża chęci 

dalszego 

rozwoju, 

uczestniczy 

jednak w 

rozmowie, 

zadaje pytania 

dotyczące 

treści 

przedstawio-

nych  na 

ćwiczeniach  

Student wyraża 

chęć dalszego 

rozwoju, zadaje 

pytania dotyczące 

treści 

przedstawionych na 

ćwiczeniach 

Student wyraża 

chęć dalszego 

rozwoju, zadaje 

pytania 

niewykraczające 

poza zakres 

materiału 

Student wyraża 

chęć dalszego 

rozwoju, zadaje 

pytania 

wykraczające 

poza zakres 

materiału 

 

 

 

 

 



10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Makarski S. 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Polska Akademia Nauk, IRWiR, 

Warszawa. 

Piasecki B. red 2001, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa-Łódź. 

Piecuch T. 2010, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

 

Targalski J., Francik A. red. 2009, Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą Teoria i praktyka, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 K_W21 C_01 C_1-10 N1 F1 

W_02 K_W21 C_01 C_1-10 N1 F1 

U_01 K_U28 C_01 C_1-10 N1 F1 

U_02 K_U28 C_01 C_1-10 N1 F1 

K_01 
K_K02,  

K_K05 
C_01 C_1-10 N1 F1 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  - 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  - 

Udział w konsultacjach 2 

Suma godzin kontaktowych 32 

Samodzielne studiowanie treści wykładów - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne  
12 

Przygotowanie do konsultacji 6 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów - 

Suma godzin pracy własnej studenta 18 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 



Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne  
50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne 2 
 

 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji. 

 

 

    Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 
 


