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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Przedsiębiorczość innowacyjna, PG_00052983

Kierunek studiów Chemia budowlana

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Anita Richert-Kaźmierska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Anita Richert-Kaźmierska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 9.0 36.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z szerokim spektrum zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i 
innowacyjności oraz trening umiejętności niezbędnych do opracowania koncepcji własnego, innowacyjnego 
przedsięwzięcia biznesowego oraz jej wdrożenia.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K04] potrafi myśleć i działać 
w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy

Student rozwiązuje problemy w 
sposób twórczy i kreatywny. 
Pracuje na studiach przypadków 
innowacyjnych firm.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_W10] ma podstawową wiedzę 
w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, zna 
zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, 
zarządzania jakością oraz 
organizacji pracy i zintegrowanego 
zarządzania, ma znajomość 
podstawowych aspektów 
prawnych dotyczących 
zarządzania substancjami 
chemicznymi ze szczególnym 
uwzględnieniem produktów chemii

Student zna przepisy polskiego 
prawa związane z uruchamianiem 
i prowadzeniem własnej firmy oraz 
wdrażaniem innowacji w firmie. 
Zna dostępne formy prawne 
prowadzenia działalności 
gospodarczej. Posiada wiedzę na 
temat możliwości pozyskiwania 
środków finansowych na 
uruchomienie i rozwój firmy.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U02] potrafi porozumiewać 
się przy użyciu różnych technik  w 
środowisku zawodowym oraz 
innych środowiskach, także w 
języku angielskim lub innym 
języku obcym

Student posiada umiejętności 
wykorzystywania różnych technik 
komunikowania się w środowisku 
zawodowym, w tym w języku 
angielskim

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W09] zna zasady stosowania 
przepisów prawnych i norm i ma 
świadomość konsekwencji 
naruszenia praw autorskich osób 
trzecich

Student posiada wiedzę z zakresu 
podstaw prawa, w tym praw 
autorskich i ochrony patentów, 
ściśle związanego z działalnością 
innowacyjną

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Wybrane ujęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości. Prawo Przedsiębiorcy w Polsce.  Zasady 
funkcjonowania firm sektora MSP w Polsce.  Własna działalność gospodarcza czy praca na etacie. Start-
up'y. Procedura założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Procedura pozyskania środków na 
uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Innowacja i innowacyjność firm. Strategie innowacji. 
Strategia błękitnego oceanu. Źródła finansowania innowacji i rozwoju firm w Polsce. Instytucje wspierające 
innowacyjne firmy. Parki i inkubatory przedsiębiorczości. Prawne aspekty działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw.

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i/lub zarządzania

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
praca w grupie 60.0% 30.0%
zaliczenie pisemne 60.0% 60.0%
prezentacja wybranego tematu 60.0% 10.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 
2011.

 

K. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości przesłanki, 
polityka i instytucje. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji 
PIB, Radom-Łódź 2006.

T. Kraśnicka, Koncepcje rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i 
pozaekonomicznej. Wydawnictwo AE Katowice 2002.

A. Cuervo, D. Ribeiro, S. Roig (eds.), Entrepreneurship. Concepts, 
theory and Perspective. Springer 2007.

Uzupełniająca lista lektur J.Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny 
biznes Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyd. 2, 2008.

 

R. Sobiecki (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i 
odpowiedziach, Difin, Warszawa 2003.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Wymień co najmniej 3 źródła zewnętrzne finansowania inwestycji w firmie.

 

2. Wymień i omów strategie przedsiębiorcze przedsiębiorstw innowacyjnych. Jak ochronić pozycję lidera 
innowacji?

3. Omów, czym różnią się start-up'y od innych nowo powstających firm.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


