
 
 
 

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Inżynieria materiałowa 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 1 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

obowiązkowy 

8 Rok studiów trzeci 

9 Semestr piąty 

10 
Typ zajęć (stacjonarne, 
niestacjonarne, e-learning) 

stacjonarne 

11 Liczba godzin Ćw.  15 godz. 

12 Koordynator   mgr inż. Barbara Partyńska - Brzegowy 

13 Prowadzący mgr inż. Barbara Partyńska - Brzegowy 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

nie 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku (tak, nie) 

nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 
- student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia 
społecznych w tym  ekonomicznych uwarunkowań 
gospodarczych IM1A_W17, T1A_W08 
- ma elementarną wiedzę z zakresie zarządzania, w tym 
zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej 
IM1A_W19, T1A_W09 
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości IM1A_W20, T1A_W11 
 
Umiejętności: 
- potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł ; potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie IM1A_U01, T1A_U01 
- potrafi przeprowadzić ocenę uwarunkowań 
ekonomicznych stosowania różnych materiałów IM1A_U19, 
T1A_U12 
- potrafi dostrzegać aspekty społeczne w pracy inżyniera 
IM1A_U20, T1AU10 
Społeczne: 
- ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i 



ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane 
zadania IM1A_K03, T1A_K03, T1A_K04 
- ma świadomość konieczności zachowania się w sposób 
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej 
IM1A_K05, T1A_K05 
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
IM1A_K05, T1A_K06 
 
 
 
 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Ćwiczenia prowadzone poprzez zadania praktyczne, projekty, 
case study, gry symulacyjne, opracowania planu biznesu dla 
zakładanego przedsięwzięcia gospodarczego 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ćwiczenia – ocena przygotowanej pracy z zakresu 
zarządzania i ustna obrona przygotowanego biznes planu  
(sprawdzenie dokumentu) 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie i obrona 
opracowania z zarządzania na podstawie wybranej firmy 
oraz planu biznesu. Student musi także znać metody oceny 
działalności finansowej przedsiębiorstwa i na podstawie 
przygotowanego planu takiej oceny dokonać.  
Ponadto student musi umieć wyjaśnić podstawowe pojęcia 
oraz omówić kolejne kroki podczas zakładania działalności 
gospodarczej. 1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana 
jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech 
składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów 
kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów 
kształcenia. 2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest 
wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub 
K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 50%. 3. Ocena ponad 
dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 
zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 
przynajmniej w 61 – 70%. 4. Ocena dobra (4,0): wystawiana 
jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz 
opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%. 5. 
Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 
zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student 
zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący 
materiał przynajmniej w 81 – 90%. 6. Ocena bardzo dobra 
(5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty 
oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 91%. 
Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez 
studenta obowiązujących treści programowych danego 
przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie 
dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi 
wyżej kryteriami formalnymi 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zasadami zarządzania firmą w tym z  etapami analizy 



marketingowej, procesami strategicznego planowania 
marketingowego i podejmowania decyzji związanych z 
zarządzaniem produktem, ceną, dystrybucją i komunikacją 
marketingową oraz z zasadami rozpoczynania i prowadzenia 
działalności gospodarczej na małą skalę a w szczególności jej 
poprawnego planowania Studenci zapoznani zostaną także z 
elementami dotyczącymi oceny działalności przedsiębiorstwa 
oraz źródłami finansowania inwestycji. 
Podczas ćwiczeń studenci w grupach w pierwszej kolejności 
wykonują opracowania z zakresu zarządzania na podstawie 
wybranej firmy, następnie wykonują plany biznesu dla 
zakładanego przedsięwzięcia gospodarczego.  
  
 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Plan zajęć:  
1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające. Istota zarządzania i 
przedsiębiorczości (1 h)  
2. Opracowanie projektu z zarządzania (zadania, studia 
przypadku) (2h) 
3. Wprowadzenie do biznes planu (streszczenie, spis 
treści, idea pomysłu, przedstawienie plusów i minusów, 
określenie barier wejścia na rynek) (2 h).  
4. Przedstawienie pomysłów na działalność gospodarczą przez 
poszczególnych studentów w grupie (2h)  
5. Opracowywanie poszczególnych punktów spisu treści w 
ramach części marketingowej biznes planu (2h)  
6. Omawianie działalności finansowej przedsiębiorstwa i na 
podstawie przygotowanego planu, przygotowanie prognozy 
finansowej (2 h)  
7. Gry symulacyjne (2h) 
7. Ustna obrona przygotowanego biznes planu (sprawdzenie 
dokumentu (2 h)  

 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  
Piecuch T. Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Wyd. II. 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013  
Praca zbiorowa pod red. B. Piaseckiego; Ekonomika i zarządzanie 
małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź, 1999  
Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska 
E., 2004. Zarządzanie marketingowe. PWE Warszawa 
Lambin J., 2001.  
 
Literatura uzupełniająca:  
Markowski W.J.; ABC small business'u. Wyd. Marcus s.c. 
Łódź, 2004  
Stańda B., Wierzbowska B., Przedsiębiorczość. Wyd. PWN. 
Warszawa  
Knecht Z., 2005 Zarządzanie i planowanie marketingowe. 
C.H. BECK Pomykalski A., 2005.  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk społecznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta:  
- ćwiczenia – 15 godz.  
- konsultacje - 2 godz.  



- samodzielna praca studenta – 5 godz. 
- przygotowanie planu – 3 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 5 godz. 
OGÓŁEM: 30 godz. (1 pkt. ECTS)  

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

- ćwiczenia – 15 godz.  
- konsultacje 2 godz.  
Razem - 17 godz. (0,6 pkt. ECTS)  

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

Ćw. - 1 Bilans nakładu pracy studenta:  
- ćwiczenia – 15 godz.  
- konsultacje - 2 godz.  
- samodzielna praca studenta – 5 godz. 
- przygotowanie planu – 3 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia – 5 godz. 
OGÓŁEM: 30 godz. (1 pkt. ECTS)  

 
Uwaga:  
dla ułatwienia późniejszego przenoszenia treści do systemu bazowego katalogu przedmiotów 
proszę nie używać automatycznych form numerowania i punktowania oraz podziałów 
wyrazów na sylaby. 


