
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 

nazwa przedmiotu 

SYLABUS 

A. Informacje ogólne 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2PRZ 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu  

Rok studiów /semestr II rok, semestr IV 

Wymagania wstępne 

(tzw. sekwencyjny system 

zajęć i egzaminów) 

Bez warunków wstępnych  

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z 

podziałem na formy 

prowadzenia zajęć 

30 godzin wykład, 30 godzin ćwiczenia  

Założenia i cele 

przedmiotu 

Celem zajęć jest charakterystyka działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań, 

określenie sposobu działań przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, poznanie środków i 

sposobów wspomagania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw oraz przedstawienie 

zasad podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa. Istotna 

uwaga zostanie zwrócona na istotę biznes planu jako podstawowego narzędzia 

niezbędnego w uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące): 

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,  

- konwersatorium pozwalające na stawianie problemów i dyskusję,  

- przygotowanie prac pisemnych z zakresu funkcjonowania i rozwoju gospodarki 

Europy i Świata z wykorzystaniem dostępnych danych statystycznych. 

Formy zaliczenia przedmiotu:  

- ocenianie ciągłe podczas zajęć, aktywność przy rozwiązywaniu problemów, 

oceny prac ustnych, pisemny egzamin końcowy w formie testu 

 

 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1
 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

1PRZ_W01 Student ma wiedzę w zakresie działalności gospodarczej w różnych 

warunkach systemowych 
E1A_W04 

1PRZ_W02 Student posiada wiedze na temat przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości E1A_W02 

1PRZ_W03 Student posiada wiedzę na temat podejmowania działalności gospodarczej 

i wykorzystania biznes planu 
E1A_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

1PRZ_U01 Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów E1A_U04 



Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1
 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

gospodarczych kształtujących decyzje i zachowania przedsiębiorców 

1PRZ_U02 Umie ocenić otoczenie gospodarcze  E1A_U06 

1PRZ_U03 Potrafi prowadzić analizy gospodarcze E1A_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

1PRZ_K01 Student potrafi doskonalić swoje cechy i zachowania przedsiębiorcze E1A_K06 

1PRZ_K02 Jest kreatywny w sferze tworzenia projektów przedsiębiorczych E1A_K05 

1PRZ_K03 Student potrafi pracować w grupie w realizacji analiz otoczenia 

przedsiębiorczego 
E1A_K03 

 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta
1
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin         150 

Udział w wykładach i ćwiczeniach 60 

Samodzielne studiowanie 40 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Przygotowanie prac domowych 20 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie i udział w dyskusji  5 
 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
1
: Liczba godzin 

Punkty 

ECTS 
wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela 
70 2,8 

o charakterze praktycznym 35 1,4 

  

Data 

opracowania: 
12.02.2015 

Koordynator 

przedmiotu: 
 dr hab. Adam Sadowski, prof. UWB 

 

SYLABUS 

A. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  

dla różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

Nazwa przedmiotu Przedsiębiorczość  

Kod przedmiotu 1000-ES1-2PRZ 
Nazwa kierunku Ekonomia 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr II rok, semestr IV 
Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 
30 godzin wykład, 30 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 4 
Prowadzący  
 

Prowadzący wykłady z  przedmiotu  i egzaminujący: 
 dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB 

mgr Robert Aliukonis 



Treści merytoryczne 

przedmiotu 
Treści wykładu: 

I. Istota przedsiębiorczości - pojęcie (definicje) 

II. Klasyfikacja przedsiębiorczości 

III. Rola przedsiębiorcy w procesie podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej 

1. Pojęcie przedsiębiorcy w literaturze przedmiotu 

2. Cechy ułatwiające i utrudniające działania przedsiębiorcze 

IV. Motywacje przedsiębiorcy. Etyka w działaniu przedsiębiorcy 

V. Przedsiębiorstwo jako efekt działań przedsiębiorczych 

1. Pojęcie przedsiębiorstwa i cele przedsiębiorstwa 

2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 

VI. Zasady działania przedsiębiorstwa. Wyniki sukcesu (niepowodzenia) 

przedsiębiorstwa 

VII. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 

1. Klasyfikacja barier rozwoju przedsiębiorczości 

2. Infrastruktura warunkująca rozwój podmiotów gospodarczych 

VIII. Lokalizacja jako czynnik sukcesu firmy 

IX. 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 

X. Kryteria wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa 

XI. Ryzyko w działalności gospodarczej i zachowania przedsiębiorcy 

1. Istota ryzyka 

2. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

3. Specyfika wybranych rodzajów ryzyka w przedsiębiorstwie 

XII. Rola państwa i innych instytucji w rozwoju przedsiębiorstwa 

1. Programy rządowe 

2. Inkubatory przedsiębiorczości 

XIII. Fundusze strukturalne UE 

XIV. Rola samorządu gminnego we wspieraniu przedsiębiorczości 

 

 

Treść ćwiczeń 

1. Istota, funkcje i formy przedsiębiorczości 
– Podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości; 

– Charakterystyka działań przedsiębiorczych; 

– Przedsiębiorczość jako sposób działań ludzkich; 

2. Rodzaje przedsiębiorczości 

–  przedsiębiorczych; 

3. Charakterystyka osób przedsiębiorczych 

– Podstawowe cechy osoby przedsiębiorczej; 

–  

– Cechy przedsiębiorców

– Typologia przedsiębiorców

– Teorie przedsiębiorcy

4. Rozmowa z zaproszonym przedsiębiorcą 

5. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 

–  

–  

–  

–  



– Modele przedsiębiorstwa. 

6. 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; 

7. 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 

8. Podejmowanie działalności gospodarczej – istota i uwarunkowania 

9. Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw; 

– Warunki i procedura uruchomienia działalności gospodarczej; 

– Działalność regulowana – procedura pozyskiwania pozwoleń 
10. Lokalizacja działalności gospodarczej 

11. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej 

12. 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 

13. Przedsiębiorczość a innowacyjność 

– Przedsiębiorca jako innowator 

– Innowacje – rodzaje i uwarunkowania wprowadzania 

– Teorie i mechanizmy wprowadzania innowacji 

– Zarządzanie innowacjami 

– Strategie przedsiębiorcze i innowacyjne 

14. 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 
Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt kształcenia Egzamin Prace 

pisemne 

Projekty 

grupowe 

Obserwacja 

i ocena 

Aktywność  

1PRZ_W01 X X X X  

1PRZ_W02 X X X X  

1PRZ_W03 X X X X  

1PRZ_U01  X X X X 

1PRZ_U02  X X X X 

1PRZ_U03  X X X X 

1PRZ_K01   X X X 

1PRZ_K02   X X X 

1PRZ_K03   X X X 
 

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu 
 

Zaliczenie ćwiczeń możliwe po uzyskaniu minimum 50% punktów. 

Punkty za kolokwium do 15 pkt. 

Punkty za aktywność na zajęciach do 5 pkt. 



Dopuszczalne dwie nieobecności. Każda następna 2 pkt. ujemne.  

Skala ocen 

15.0 – 17,9 – 3.0 

18,0 – 20,9 – 3,5 

21.0 – 23,9 – 4,0 

24,0 – 26,9 – 4,5 

27,0 i więcej – 5,0 

Egzamin pisemny w formie testu po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń. 

Skala tak samo jak wyżej. 
Wykaz literatury 

podstawowej 
i uzupełniającej 

LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 
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. 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 
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 

 

 

 

 

         Sadowski Adam 


