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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Przedsiebiorczość innowacyjna

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

1.00
1

Semestry

2

3

WIL BUD oIS A10 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

1

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z istotą przedsiębiorczości i podstawowym aparatem pojęciowym z nią związanym.
Cel 2 Zapoznanie studentów z wybranymi metodami planowania i organizowania przedsięwzięć biznesowych.
Cel 3 Prezentacja podstawowej struktury biznes planu i charakterystyka poszczególnych jego elementów.

Kod archiwizacji: F4C1E1B2

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Ukształtowanie wśród studentów postawy przedsiębiorczej.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak wymagań wstępnych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student swobodnie posługuje się aparatem pojęciowym z zakresu przedsiębiorczości (w tym w szczególności zarządzania przedsiębiorstwem, innowacji, biznes planu).
EK2 Umiejętności Student potrafi planować przedsięwzięcia (w tym w szczególności przedsięwzięcia biznesowe).
EK3 Umiejętności Student potrafi opracować dokument opisujący planowane przedsięwzięcie.
EK4 Kompetencje społeczne Student umie efektywnie współpracować w grupie.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Przedsiębiorczość i przedsiębiorca - definicje, historia, podstawowe funkcje, cechy
osoby przedsiębiorczej; środowisko decyzyjne przedsiębiorcy - styl racjonalny
i intuicyjny podejmowania decyzji.

4

W2

Kreatywność i innowacje - rodzaje, znaczenie; przedsiębiorczość innowacyjna
- innowacje jako źródło przedsiębiorczości; od pomysłu do uruchomienia biznesu
- źródła pomysłów na własny biznes, identyfikowanie potrzeb i luk rynkowych,
badanie rynku i wybór rynku docelowego.

4

W3

Rynkowa perspektywa przedsięwzięć biznesowych; badanie rynku i wybór domeny
działania; marketingowe podejście do rynku; koncepcja 4P i 4C; koncepcja
produkt, strategia cenowa, komunikowanie się z rynkiem; kanały dystrybucji;
działania marketingowe wprowadzające przedsiębiorstwo/projekt/produkt na
rynek.

5

W4

Podstawy zarządzania przedsięwzięciami; istota planowania, kaskada celów
i planów, cele smart; strategia i źródła przewagi konkurencyjnej - strategie
przewagi kosztowej, zróżnicowania, dywersyfikacji; kluczowe czynniki sukcesu
przedsiębiorstwa; organizowanie przedsiębiorstwa, formy prawne organizacji
przedsiębiorstw, struktura organizacyjna; zarządzanie ludźmi, motywacja;
kontrola, procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwie.

5

W5

Kluczowe modele analityczne w obszarze przedsiębiorczości: SWOT, 5 sił Portera,
model biznesu, model analizy okazji biznesowych, metody portfelowe.

4

W6

Finansowanie przedsięwzięć: źródła finansowania na różnych etapach rozwoju,
próg rentowności, szacunkowy rachunek wyników planowanej działalności,
szacunkowy rachunek przepływów gotówkowych, szacunkowy bilans
przedsiębiorstwa, kalkulacja ryzyka.

4
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W7

Biznes plan: cel, pojęcie, funkcje, struktura biznes planu - analiza zewnętrzna
i wewnętrzna, strategia, plan organizacyjny, techniczny, marketingowy i finansowy.
Operacjonalizacja koncepcji biznesu w formie biznes planu

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Dyskusja
N4 Studia przypadków
N5 Praca w grupach
N6 Ćwiczenia projektowe

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
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F2 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

student objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości wyjaśnia istotę
myślenia i działania przedsiębiorczego

Na ocenę 4.0

student objaśnia podstawowe pojęcia związane z procesem, postawami
i zachowaniem przedsiębiorczym, zna podstawowe metody i techniki motywujące
zasoby ludzkie do realizacji zadań indywidualnych i grupowych

Na ocenę 5.0

w oparciu o podane przykłady student potrafi zidentyfikować i nazwać działania,
procesy, postawy przedsiębiorcze
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi zastosować nieliczne (2-3) narzędzia i modele służąc planowaniu
przedsięwzięć

Na ocenę 4.0

Student potrafi zastosować większość narzędzi i modeli służąc planowaniu
przedsięwzięć

Na ocenę 5.0

Student potrafi zastosować wszystkie narzędzia i modele służąc planowaniu
przedsięwzięć i odnieść je do konkretnych przypadków z gospodarki.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

student nie potrafi przygotować biznes planu przedsięwzięcia

Na ocenę 3.0

student potrafi przygotować biznes plan przedsięwzięcia obejmujący w pewnym
zakresie ogólny opis i plan części punktów w ramach przyjętej struktury

Na ocenę 4.0

student potrafi przygotować biznes plan przedsięwzięcia obejmujący w pewnym
zakresie szczegółowy opis i plan większości punktów w ramach przyjętej struktury

Na ocenę 5.0

student potrafi przygotować biznes plan przedsięwzięcia obejmujący szczegółowy
opis i plan wszystkich punktów w ramach przyjętej struktury
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi współpracować z innymi w celu osiągnięcia zakładanego
efektu,

Na ocenę 3.0

Student potrafi współpracować z innymi w celu osiągnięcia zakładanego efektu.

Na ocenę 4.0

Student potrafi współpracować z innymi w celu osiągnięcia zakładanego efektu.

Na ocenę 5.0

Student potrafi współpracować z innymi w celu osiągnięcia zakładanego efektu.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6

N1 N2 N3 N4

F2

EK2

Cel 2

w2 w5 w6 w7

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2

EK3

Cel 3

w2 w5 w6 w7

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2

EK4

Cel 4

w6 w7

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] J. Cieślik — Przedsiebiorczość dla ambitnych, Warszawa, 2006, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
[2 ] red. M. Strużycki — Przedsiebiorczość w teorii i praktyce, Warszawa, 2006, SGH

Literatura uzupełniająca
[1 ] M. Bratnicki — Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Katowice, 2002, Wydawnictwo
AE Katowice
[2 ] Z. Pierścionek — Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa, 2010, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Janusz Bąk (kontakt: januszbak@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. Joanna Żyra (kontakt: jzyra@pk.edu.pl)
2 dr Janusz Bąk (kontakt: januszbak@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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