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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu INTRODUCTION TO SMALL BUSINESS OPERATION AND MANAGEMENT, PG_00037899

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 2.0

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 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 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 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy na temat różnic pomiędzy funkcjonowaniem 
małych a
dużych przedsiębiorstw, których konsekwencją są różnice w działaniu i zarządzaniu tymi podmiotami.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W02] ma pogłębioną wiedzę 
z zakresu klasycznych i 
nowoczesnych koncepcji 
zarządzania oraz możliwości ich 
zastosowania w zarządzaniu 
współczesnymi organizacjami 
różnego typu

Student ma wiedzę na temat 
różnic pomiędzy
funkcjonowaniem i zarządzaniem 
w dużej i w małej organizacji. 
Student wie jak przygotować 
biznes plan.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[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

Student potrafi opisać jak 
zainicjować działalność 
gospodarczą, pozyskać dla niej 
finansowanie. Potrafi to opisać 
przy użyciu specjalistycznego 
języka angielskiego.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Wykłady: 1. Definicje i pojęcia związane z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). 2.Rodzaje 
firm działających na małą skalę 3. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość a właściciel małej firmy. 4. 
Funkcjonowanie małej firmy – powiązania z otoczeniem 5. Specyfika procesu decyzyjnego w małym 
przedsiębiorstwie. 6. Biznes plan jako forma planowania w małej firmie – rola i główne elementy. 7. 
Finansowanie procesu założycielskiego i rozwoju małej firmy 8. Formułowanie strategii w małych firmach. 9. 
Sieci społeczne i produkcyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 10. Franchising – zalety i wady. 11. 
Rozwój małej firmy 12. Bariery rozwoju firm małych firm w Polsce 13. Rola MSP w gospodarce 14 Rola MSP 
na świecie 15. Polityka wspierania rozwoju sektora MSP.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Ekonomia

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Esej 60.0% 40.0%
Dzienniczek 100.0% 60.0%



Data wydruku: 22.05.2023 17:47 Strona 2 z 2

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Small Business Management : An Entrepreneurial Emphasis (Justin G. 
Longenecker, Carlos W. Moore, J. William Petty Entrepreneurship : 
Starting and Operating a Small Business, Steve Mariotti Essentials of 
Entrepreneurship and Small Business Management, 4/E Thomas W. 
Zimmerer, Norman M. Scarborough, Effective Small Business 
Management Norman M. Scarborough, Presbyterian College Thomas 
W. Zimmerer, What do we know, and would like to know about 
entrepreneurship in Poland, red. J. Wasilczuk, Politechnika Gdańska, 
Gdańsk 2009

Uzupełniająca lista lektur Doniesienia prasowe,
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Opisz rolę SMEs we współczesnej gospodarce

 

Opisz czy należy wspierać małe firmy

Wytłumacz jaka jest rola biznes planu w funkcjonowaniu małych firm

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


