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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu TRENDS IN ENTREPRENEURSHIP, PG_00037901

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 30.0 0.0 0.0 0.0 45
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

45 8.0 47.0 100

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z całym wachlarzem różnorakich przejawów 
przedsiębiorczości, które z grubsza odpowiadają nurtom badań naukowych w tej dyscyplinie i najlepiej 
wyrażone są w sloganie: "Przedsiębiorczość niejedno ma imię". Studenci otrzymują przegląd literatury oraz 
statystyk dot. poszczególnych odmian przedsiębiorczości.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W10] ma pogłębioną wiedzę 
w obszarze regulacji prawnych 
organizacyjnych, zawodowych, 
moralnych i etycznych 
funkcjonowania organizacji 
gospodarczych i instytucji

 [SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U02] analizuje złożone 
procesy i zjawiska gospodarcze 
stosując wybrane metody i 
techniki analizowania danych 
społeczno-ekonomicznych, jak 
również formułuje własne opinie i 
wnioski dotyczące tych procesów i 
zjawisk

Zna specjalistyczne dla 
przedsiębiorczości słownictwo i 
posługuje się nim w prezentacji

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_W14] ma poszerzoną wiedzę 
o zasadach tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej 
przedsiębiorczości oraz 
determinantach kształtujących 
efektywność działalności 
gospodarczej

Zna charakterystykę różnych 
odmian przedsiębiorczości, ich 
specyfikę i perspektywy

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K7_W02] ma pogłębioną wiedzę 
z zakresu klasycznych i 
nowoczesnych koncepcji 
zarządzania oraz możliwości ich 
zastosowania w zarządzaniu 
współczesnymi organizacjami 
różnego typu

Potrafi pracować w małym, jeśli to 
możliwe międzynarodowym 
zespole, w którym wykonuje 
zadane studium przypadku.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
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Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do zajęć
2. Biznes rodzinny
3. Przedsiębiorczość kobiet
4. Przedsiębiorczość technologiczna
5. Przedsiębiorczość akademicka
6. Przedsiębiorczość społeczna
7. Freelancing/ co-working
8. Przedsiębiorczość rolnicza/wiejska
9. Przedsiębiorczość akademicka/ upcycling
10. Przedsiębiorczość artystyczna 
11. Przedsiębiorczość imigrantów
12. Przedsiębiorczość seniorów
13. Resourcefulness

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Esej na temat jednej z odsłon 
przedsiebiorczości

60.0% 50.0%

Prezentacja przypadku 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Longenecker J.G., Moore C.W., Petty J.W., Palich 
L.E., Small Business Management: An 
Entrepreneurial Emphasis, Cengage, 2006

 

Entrepreneurship Theory & Practice, Edited by D. Ray 
Bagby, Baylor University, ISI Journal Citation Reports

Uzupełniająca lista lektur Global Family Business Survey, PWC, 2014

 

VanderBrug J., The Global Rise of Female Entrepreneurs, Harward 
Business Review, September 2013

Shane S., Academic Entrepreneurship, University Spin-offs and Wealth 
Creation, New Horizons in Entrepreneurship Series, 2004

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przeprowadzenie pogłębionego wywiadu z przedsiębiorcą reprezentującym jedną z odmian omawianych na 
zajęciach: sprawdzenie jego wykształcenia, motywacji przedsiębiorczych, charakterystyki firmy, etc.

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


