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1.  nazwa kierunku informatyka stosowana 

2.  poziom kształcenia pierwszy 

3.  profil kształcenia ogólnoakademicki 
4.  forma prowadzenia studiów stacjonarne 

 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Wstęp od przedsiębiorczości  Kod modułu: 03-IS-14-WPrz 

1. Liczba punktów ECTS: 2  

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu 
kształcenia modułu 

opis efektu kształcenia kod efektu 
kształcenia kierunku 

stopień realizacji 
(skala 1-5) 

WPrz_1 Potrafi określić rodzaje działań przedsiębiorczych K_K05 4 

WPrz_2 Posiada wiedzę o  znaczeniu przedsiębiorczości w życiu człowieka   K_W20, K_K05 2 

WPrz_3 Zna cechy dobrego przedsiębiorcy K_W20, K_K05 4 

WPrz_4 Zna podstawowe aspekty prawne i etyczne przedsiębiorcy K_W18 2 

WPrz_5 Potrafi przygotować plan działań przedsiębiorczych i metody ich realizacji K_K05 4 

WPrz_6 Zna sposoby podejmowania działalności gospodarczej  K_W20 5 

WPrz_7 Ma wiedzę o  podstawowej  infrastrukturze wspierającej przedsiębiorczość K_W20 4 

WPrz_8 Zna  procedury  rejestracyjne   działalności gospodarcze K_W20 4 

 

3. Opis modułu 

Opis Moduł Wstęp do przedsiębiorczości  ma na celu zapoznanie studentów z  elementarnymi  pojęciami przedsiębiorczości i możliwościami  

realizacji własnej inicjatywy  gospodarczej.  Przewiduje się realizację następujących treści programowych:  

1. Przedsiębiorczość - ogólnie  

1.1.  Ogólne pojęcie przedsiębiorczości.  
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1.2.  Rodzaje  przedsiębiorczości. 

2. Przedsiębiorca  

2.1. Charakterystyka przedsiębiorcy.   

2.2. Cechy  przedsiębiorcy.  

2.3  Etyka przedsiębiorcy.   

3. Planowanie przedsięwzięć   

3.1. Planowanie przedsięwzięć, przygotowanie biznesplanów.  

3.2.  Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość.  

3.3. Analiza przypadków (case study), przykłady biznesplanów. 

Wymagania wstępne modułu brak 

  
 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

kod nazwa (typ) sposobu 
weryfikacji 

opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

WPrz_w_1 Egzamin  Całościowe pisemne i(lub) ustne sprawdzanie kompetencji nabytych w 

trakcie zajęć i w ramach pracy własnej. 

WPrz_1, WPrz_2, WPrz_3, WPrz_4,  

WPrz_5, WPrz_6, WPrz_7, WPrz_8 

 

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej) 

 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  
efektów kształcenia 

punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod dydaktycznych) liczba 

godzin 
opis liczba 

godzin 

WPrz_fs_1 Wykład wykład prezentujący  treści  wymienione  w opisie 
modułu, zilustrowany  przykładami 

30 –
sem. 5 

samodzielne studiowanie 
wykładów  i wskazanej w 
sylabusie literatury   

20 WPrz_w_1  

suma godzin: 30 suma godzin: 20 suma punktów: 2 

  


