
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia 

 
Rok studiów/ semestr 

2/4 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2PRZ 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Przedsiębiorczość 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr Adam Sadowski 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Dr Adam Sadowski 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

mgr Robert Aliukonis 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

2 2  

 

Założenia i cel przedmiotu 

Celem zajęć jest charakterystyka działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań, określenie 

sposobu działań dobrego przedsiębiorcy, poznanie środków i sposobów wspomagania 

przedsiębiorczości oraz przedstawienie podejmowania działalności gospodarczej w ramach 

przedsiębiorstwa 

 
Wymagania wstępne 
 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

W trakcie kursu studenci zostaną zapoznani z możliwością prowadzenia działalności 

gospodarczej w ramach różnych form organizacyjnych przedsiębiorstw. Następnie zostanie 

im przekazana wiedza na temat sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w praktyce 

gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania podejmowanych 

przedsięwzięć. 
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Wykład  

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L. godz. 

1. Istota, funkcje i formy przedsiębiorczości 

– Podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości; 

4 godz. 

 

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L. godz. 

I. Istota przedsiębiorczości i przedsiębiorcy 

1. Pojęcie i istota przedsiębiorczości 

2. Klasyfikacja przedsiębiorczości 

3. Rola przedsiębiorcy w procesie podejmowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej 

II. Rola przedsiębiorcy w procesie podejmowania i prowadzenia działalności 

gospodarczej 

1. Pojęcie przedsiębiorcy w literaturze przedmiotu 

2. Cechy ułatwiające i utrudniające działania przedsiębiorcze 

3. Motywacje przedsiębiorcy 

4. Etyka w działaniu przedsiębiorcy 

III Przedsiębiorstwo jako efekt działań przedsiębiorczych 

1. Pojęcie przedsiębiorstwa i cele przedsiębiorstwa 

2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 

3. Zasady działania przedsiębiorstwa 

4. Czynniki sukcesu (niepowodzenia) przedsiębiorstwa 

IV. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 

1. Klasyfikacja barier rozwoju przedsiębiorczości 

2. Infrastruktura warunkująca rozwój podmiotów gospodarczych 

3. Lokalizacja jako czynnik sukcesu firmy 

V. Źródła finansowania przedsiębiorstw 

1. Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa 

2. Kapitały własne w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw 

3. Źródła zewnętrzne finansowania małych i średnich 

przedsiębiorstw 

4. Kryteria wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa 

VI Ryzyko w działalności gospodarczej i zachowania przedsiębiorcy 

1. Istota ryzyka 

2. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

3. Specyfika wybranych rodzajów ryzyka w przedsiębiorstwie 

VII Rola państwa i innych instytucji w rozwoju przedsiębiorstwa 

1. Programy rządowe 

2. Inkubatory przedsiębiorczości 

3. Fundusze strukturalne UE 

4. Rola samorządu gminnego we wspieraniu przedsiębiorczości 

VIII Przedsiębiorczość międzynarodowa 

1. Otoczenie przedsiębiorstw w działalności zagranicznej 

2. Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw 

3. Specyficzne funkcje przedsiębiorczości międzynarodowej 

4 godz. 

 

 

 

 

4 godz. 

 

 

 

 

 

4 godz. 

 

 

 

 

4 godz. 

 

 

 

4 godz. 

 

 

 

 

 

2 godz. 

 

 

 

4 godz. 
 

 

 

 

4 godz. 
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– Charakterystyka działań przedsiębiorczych; 

– Przedsiębiorczość jako sposób działań ludzkich; 

– Rodzaje przedsiębiorczości; 

– Modele działań przedsiębiorczych; 

2. Charakterystyka osób przedsiębiorczych 

– Podstawowe cechy osoby przedsiębiorczej; 

– Przedsiębiorca jako organizator produkcji i zmian w przedsiębiorstwie 

– Cechy przedsiębiorców

– Typologia przedsiębiorców

– Teorie przedsiębiorcy

3. Rozmowa z zaproszonym przedsiębiorcą 

4. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 

– Istota przedsiębiorstwa; 

– Przedsiębiorstwo jako jednostka gospodarcza; 

– Zasady działania przedsiębiorstwa; 

– Rodzaje przedsiębiorstw; 

– Modele przedsiębiorstwa. 

5. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 

– Klasyfikacja czynników określających działania przedsiębiorcze; 

– Wymiar ekonomiczny działań przedsiębiorczych; 

– Wymiar społeczny i psychologiczny działań przedsiębiorczych; 

– Wymiar kulturowy działań przedsiębiorczych; 

– Strategiczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości; 

– Szanse i zagrożenia działań przedsiębiorczych; 

6. Kapitał intelektualny i jego rola w kształtowaniu przedsiębiorczości 

– Kapitał intelektualny – istota i rodzaje 

– Wpływ kapitału intelektualnego na zachowania przedsiębiorcze 

– Wiedza i kompetencje a przedsiębiorczość 

– Edukacja w zakresie przedsiębiorczości 

– Przedsiębiorczość intelektualna 

7. Podejmowanie działalności gospodarczej – istota i uwarunkowania 

– Istota działalności gospodarczej; 

– Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw; 

– Warunki i procedura uruchomienia działalności gospodarczej; 

– Działalność regulowana – procedura pozyskiwania pozwoleń 
– Lokalizacja działalności gospodarczej; 

– Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej 

– Fiskalne i pozafiskalne obciążenia przedsiębiorców 

8. Źródła finansowania rozwoju działalności gospodarczej 

– Istota procesu finansowania przedsiębiorstwa; 

– Wewnętrzne źródła finansowania 

– Zewnętrzne źródła finansowania – zwrotne 

– Zewnętrzne źródła finansowania – bezzwrotne 

– Dotacje rozwojowe z UE 

– Wybór źródeł finansowania działań przedsiębiorczych 

9. Przedsiębiorczość a innowacyjność 

– Przedsiębiorca jako innowator 

 

 

 

2 godz. 

 

 

 

 

 

 

2 godz. 

2 godz. 
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2 godz. 
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– Innowacje – rodzaje i uwarunkowania wprowadzania 

– Teorie i mechanizmy wprowadzania innowacji 

– Zarządzanie innowacjami 

– Strategie przedsiębiorcze i innowacyjne 

10. Ryzyko w działalności gospodarczej 

– Ryzyko i niepewności – istota i klasyfikacje 

– Strefy występowania niepewności i ryzyka w działalności gospodarczej 

– Problemy decyzyjne w warunkach pewności, ryzyka i niepewności 

– Sposoby minimalizacji ryzyka 

– Zarządzanie ryzykiem 

11. Kolokwium zaliczeniowe

 

 

 

 

 

2 godz. 

 

 

 

 

 

2 godz. 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007 

2. J. Moczydłowska, J. Pacewicz: Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, 

Rzeszów 2007  

3.  E. Latoszek; Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik 

wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008  

4. F. Kapusta: Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Bankowości w Poznaniu. Filia we Wrocławiu. Poznań-Wrocław 2006.  

5. J. Targalski: Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003. 

6. Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości (pod redakcją Marty Juchnowicz). 

Wyd. Poltex, Warszawa 2004.  

7. M. Capiga, H. Ogrodnik: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu 

ubezpieczeń. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007  

8. T. Kaczmarek: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa 2006 
9. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia (pod redakcją 

Kazimierza Jaremczuka). Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, 

Tarnobrzeg 2003.  

10. K. Wietrzyk-Szczepkowska (red): Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw, 

Uniwersytet Szczeciński, Economicus. 2007 

 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 godz. 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Egzamin po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń 

 

 
 


