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Kierunek studiów:

Wychowanie fizyczne

Poziom studiów:

studia I stopnia
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stacjonarne/niestacjonarne
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1
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Dr inż. Małgorzata Górka

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Istota przedsiębiorczości i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
Opracowanie biznesplanu przedsiębiorstwa.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć
według planu studiów:

stacjonarne: wykład – 5 h, ćw. projektowe - 10 h
niestacjonarne: wykład – 5 h, ćw. projektowe - 10 h
Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

A4_W01

Student, który zaliczył przedmiot
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości i
prowadzenia działalności gospodarczej

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób
weryfikacji i
oceny efektów
uczenia się

wykład

Kolokwium
pisemne

A4_W02

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, ochrony
własności intelektualnej w obszarze prowadzenia
działalności gospodarczej oraz

wykład

Kolokwium
pisemne

zna podstawowe regulacje i formy organizacyjnoprawne dotyczące zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej
A4_U01

potrafi
wyszukiwać
informacje
dotyczące
zakładania firmy, szans i ryzyka związanego z jej
prowadzeniem

ćw.

Przygotowanie
projektu /
Prezentacja
projektu

A4_U02

potrafi wykonać prosty biznesplan przedsiębiorstwa

ćw.

Przygotowanie
projektu /
Prezentacja
projektu

A4_K01

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

wykład, ćw.

Dyskusja,
aktywność na
zajęciach

Całkowita liczba punktów
ECTS: (A + B)

1
Stacjonarne

Niestacjonarne

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

A. Liczba godzin
kontaktowych z podziałem na
formy zajęć oraz liczba
punktów ECTS uzyskanych w
ramach tych zajęć:

wykład

5

5

ćwiczenia

10

10

w sumie:

15

15

ECTS

0,6

0,6

przygotowanie projektu

10

10

w sumie:

10

10

ECTS

0,4

0,4

przygotowanie projektu

10

10

B. Formy aktywności studenta
w ramach samokształcenia
wraz z planowaną liczbą
godzin na każdą formę i liczbą
punktów ECTS:

C. Liczba godzin zajęć
kształtujących umiejętności
praktyczne w ramach

przedmiotu oraz związana z
tym liczba punktów ECTS:

w sumie:
ECTS

10

10

0,4

0,4

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści
kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

Wykłady:
Istota przedsiębiorczy i przedsiębiorczości oraz ich rola w gospodarce.
Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej. Podejmowanie
działalności gospodarczej. Biznesplan. Źródła finansowania działalności
gospodarczej.

Ćwiczenia:
Planowanie działalności gospodarczej. Pomysł na biznes. Zakładanie
działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym. Biznes plan – opracowanie
biznesplanu przedsiębiorstwa - projekt.

Metody i techniki
kształcenia:
* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w
tym zasady zaliczeń
poprawkowych, a także
warunki dopuszczenia do
egzaminu:

wykład multimedialny, ćwiczenia projektowe, dyskusja

* Zasady udziału w
poszczególnych zajęciach, ze
wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest
obowiązkowa:

uczestnictwo w zajęciach - obowiązkowe

Sposób obliczania oceny
końcowej:

średnia arytmetyczna z wszystkich uzyskanych pozytywnych ocen; ocena
projektu biznesplanu 50%, ocena z kolokwium części wykładowej 50%

* Sposób i tryb
wyrównywania zaległości
powstałych wskutek
nieobecności studenta na
zajęciach:

ustalany indywidualnie

Wymagania wstępne i
dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do

znajomość podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu ekonomii i nauk
społecznych.

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu jest uzyskanie
pozytywnej oceny z projektu.

sekwencyjności
przedmiotów:
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