
Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki: 2018/2019 Grupa przedmiotów: fakultet Numer katalogowy: 63 b) 

 

Nazwa przedmiotu1):   Podstawy przedsiębiorczości ECTS 2) 5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  Principles  of entrepreneurship 

Kierunek studiów4):  Inżynieria ekologiczna 

Koordynator przedmiotu5):  Dr hab. Alina Daniłowska 

Prowadzący zajęcia6):  Pracownicy Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej  

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): Wydział Rolnictwa i Biologii 

Status przedmiotu9):  a) fakultet b) stopień 1  rok  1 
c)  stacjonarne / 
niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny10):  Semestr letni Jęz. wykładowy11):polski  

Założenia i cele przedmiotu12): 

Rozumienie mechanizmów gospodarczych w obszarze działalności przedsiębiorstw; 
rozpoznawania zasad funkcjonowania podmiotów rynkowych – przedsiębiorstwa. Oceny 
możliwości założenia, prowadzenia i finansowania działalności przedsiębiorstw. Przekazanie 
wiedzy, która ułatwi studentowi posługiwać się informacjami ekonomicznymi w analizie zjawisk i 
procesów zachodzących we współczesnym przedsiębiorstwie, wykorzystywanie rachunku 
ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji w zakresie działalności gospodarczej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): 
a) wykład                                                                                                           liczba godzin 30 

b) ćwiczenia                                                                                                       liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne14): 
Dyskusja, rozwiązywanie problemu, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, analiza danych 
statystycznych, studium przypadku, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu15): 

Działalność gospodarcza – pojęcie, rodzaje, wymiary. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, 
menedżer.  Przedsiębiorstwo – pojęcie, cele i rodzaje. Przedsiębiorstwo na rynku – podstawowe 
kategorie rynkowe: popyt podaż cena i ich współzależności. Koszty, przychody, zyski w 
przedsiębiorstwie. Zachowanie się przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i 
konkurencji niedoskonałej. Ekonomia skali i zakresu. Ochrona konkurencji i polityka 
antymonopolowa. Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstw. Opodatkowanie przedsiębiorstw. 
Podstawy oceny kondycji i wyników działalności przedsiębiorstw - analiza wskaźnikowa. Ryzyko w 
działalności gospodarczej i metody jego ograniczania. Rynki finansowe – charakterystyka i 
znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczenia w działalności gospodarczej. 
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Marketing mix. Uwarunkowania makroekonomiczne 
funkcjonowania przedsiębiorstw – polityki: pieniężna, fiskalna, handlu zagranicznego, zatrudnienia, 
Koniunktura gospodarcza  
 
Ćwiczenia  
Narzędzia i metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstw. Analiza czynników wpływających na 
popyt i podaż rynkową dóbr. Elastyczność popytu i podaży oraz jej rodzaje - zadania. 
Wyznaczanie równowagi rynkowej. Interwencja państwa w mechanizm rynkowy. Rodzaje kosztów 
w przedsiębiorstwie i ich wzajemne relacje w długim i krótkim okresie. Ekonomia i dyzekonomia 
skali i zakresu produkcji. Utarg całkowity, przeciętny i marginalny- analiza graficzna i algebraiczna. 
Próg rentowności przedsiębiorstwa. Zakładanie działalności gospodarczej. Finansowanie 
działalności przedsiębiorstw - analiza porównawcza źródeł finansowania przedsiębiorstw. Analiza 
potrzeb ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa - rodzaje ubezpieczeń, czytanie ofert 
ubezpieczeniowych, kryteria wyboru. Opodatkowanie działalności przedsiębiorstw. Podstawowe 
instrumenty finansowe w działalności przedsiębiorstw – analiza cech i przydatności w działalności 
gospodarczej. Bilans przedsiębiorstwa, rachunek wyników jako źródło informacji o 
przedsiębiorstwie. Analiza wskaźnikowa. Ocena pozycji przedsiębiorstwa w branży. Rola 
komunikacji społecznej.  Biznes plan. Podstawy oceny projektów inwestycyjnych   

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)16): 

-brak 

Założenia wstępne17): - podstawy wiedzy z zakresu WOS zdobyte w szkole średniej 

Efekty kształcenia18): 

01 – zna podstawowe kategorie ekonomiczne 
związane z działalnością gospodarczą zasady 
funkcjonowania podmiotów rynkowych 
02 – potrafi dokonywać analizy zależności i wyników  
gospodarczych w obszarze funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 
 

03- Umie wykorzystać zdobytą wiedzę i 
umiejętności krytycznie je oceniając 
przy rozwiązywaniu problemów 
poznawczych  



 
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na 

kierunku 

01 zna podstawowe kategorie ekonomiczne związane z działalnością gospodarczą K_W03, K_W09 

02 potrafi dokonywać analizy zależności i wyników  gospodarczych w obszarze 
funkcjonowania przedsiębiorstwa 

K_U01, K_U03 

03 umie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności krytycznie je oceniając 
przy rozwiązywaniu problemów poznawczych  

K_S01 

 
 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): 
egzamin pisemny (test, pytania otwarte, analiza algebraiczna i graficzna) po zaliczeniu kolokwium 
pisemnego z ćwiczeń (test, pytania otwarte, analiza algebraiczna i graficzna ) 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

treść pytań egzaminacyjnych z oceną oraz kolokwium pisemnego z ćwiczeń 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

egzamin pisemny 50% i kolokwium pisemne 50% 

Miejsce realizacji zajęć22):  sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  

Duraj J. 2004: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 
Ostrowska D., Jamróz P. 2016: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce, Autor: , Wydawca: CeDeWu Sp. z o.o.  
Jajuga K., Jajuga T. 2015: Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa 
Ostrowska D., Jamróz P. 2016: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce, Autor: , Wydawca: CeDeWu Sp. z o.o.  
Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. 2018: System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  
ZUS. 2017: Zabezpieczenie społeczne w Polsce, Warszawa    
 
 

UWAGI24): 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych 
efektów kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 

120 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

……….  
ECTS 


