
Moduł zajęć:          

 
Podstawy przedsiębiorczości 

Wymiar ECTS 1 

Status modułu Fakultatywny – do wyboru  

Forma zaliczenia końcowego Zaliczenie na ocenę 

Wymagania wstępne 
Przygotowanie w zakresie kompetencji inżynierskich i społecznych  

wynikające z programu studiów I stopnia 

 

Kierunek studiów:    

 
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami  

Profil kształcenia Ogólnoakademicki   

Kod formy studiów i poziomu kształcenia SM   

Semestr studiów 2   

Język kształcenia Polski     
 

Prowadzący moduł zajęć: 

Nazwa wydziału prowadzącego kierunek  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki    

Nazwa jednostki prowadzącej moduł IIRiI   

Koordynator modułu  dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora    
 

Efekty kształcenia:    

Symbol efektu Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 

do efektu 
kierunkowego 

Symbol 
obszaru* 

WIEDZA - absolwent zna i rozumie: 

PP_W1 
zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; zna 

zasady korzystania z zasobów informacji patentowej 
OG2_W14 R, T 

PP_W2 zjawiska ekonomiczne; społeczne oraz uwarunkowania prawne OG2_W16 R, T 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do: 

PP_K1 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy OG2_K03  

PP_K2 
działania ze świadomością znaczenia aspektów ekonomicznych w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 
OG2_K03 

 

 

Treści kształcenia:         

Wykłady         18 godz. 

Tematyka zajęć 
 

Przedsiębiorczość - podstawowe założenia definicje 

Szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu przedsiębiorstwa. Mocne i słabe strony 
firmy.  

Cechy charakteryzujące postawy przedsiębiorcze, intencje przedsiębiorcze, kompetencje 
przedsiębiorców 

Przedsiębiorczość ekonomiczna , społeczna i administracyjna, podstawy 
odpowiedzialnej przedsiębiorczości 

Mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości - instytucjonalne i finansowe; Rola usług 
doradczo-informacyjnych w rozwoju agrobiznesu 

Przedsiębiorczość a internacjonalizacja przedsiębiorstw, wprowadzenie do 
przedsiębiorczości międzynarodowej 



Realizowane efekty kształcenia PP_W1, PP_W2 oraz PP_K1 i PP_K2 

Sposoby weryfikacji oraz zasady 
i kryteria oceny 

Egzamin pisemny ograniczony czasowo (100%) 
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Struktura efektów kształcenia:             

Obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 0,5 ECTS** 

Obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 0,5 ECTS** 

Struktura aktywności studenta 

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 20 godz. 0,7 ECTS** 

w tym: Wykłady 18 godz.     

 ćwiczenia i seminaria .... godz.   

 Konsultacje ... godz.   

 udział w badaniach … godz.   

 obowiązkowe praktyki i staże … godz.   

 udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.     

praca własna   10 godz. 0,3 ECTS** 

 

)* - Obszary kształcenia w zakresie nauk: H - humanistycznych; S - społecznych;  P - przyrodniczych; T - 

technicznych; M - medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej;  R - rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; A - 

w zakresie sztuki 

)** - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć 

 


