
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Handel i Usługi 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 5 

 
Nazwa przedmiotu Mikroprzedsiębiorczość  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 18  

• wykłady Studia stacjonarne – 10 
Studia niestacjonarne – 8  

• inne formy Studia stacjonarne – 20 
Studia niestacjonarne – 10 

 
Cele kształcenia: Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studentów do założenia i 

kierowania własnym mikroprzedsiębiorstwem. 
 
Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer Efekty kształcenia, 
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 zna kryteria wyboru formy działalności gospodarczej K_W14 P6S_WG 

EK_U02 potrafi kalkulować opłacalność wybranej działalności 
gospodarczej K_U05 P6S_UW 

EK_U03 stosować terminologię ekonomiczną do opisu 
przedsięwzięcia gospodarczego  K_U01 P6S_UW 

EK_U04 interpretuje przepisy prawne związane z założeniem 
i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa K_U10 P6S_UW 

EK_K05 wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością w 
realizacji powierzonych mu zadań K_K08 P6S_KO 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady/Ćwiczenia  

T_01 Mikroprzedsiębiorczość – uwarunkowania i rola w gospodarce 
państwa. 

K_W01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 

T_02 Wymogi formalno-prawne zarejestrowania podmiotu gospodarczego. 

K_W01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 



T_03 Etapy rejestracji działalności gospodarczej. 

K_W01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 

T_04 Formy opodatkowania mikroprzedsiębiorcy. 

K_W01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 

T_05 Ubezpieczenie społeczne mikroprzedsiębiorcy. 

K_W01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 

T_06 Instytucjonalne i prawne systemy wspierające 
mikroprzedsiębiorczość. 

K_W01 
K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy T_01 – T_06 

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków T_01 – T_06 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_06 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Inne (jakie?) - …  

…  

 
Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 
Student nie zna 
kryteriów wyboru 
formy działalności 
gospodarczej. 

Student zna 
podstawowe kryteria 
wyboru formy 
działalności 

Student zna kryteria 
wyboru formy 
działalności 
gospodarczej. 

Student zna w pełni  
kryteria wyboru 
formy działalności 
gospodarczej. 



gospodarczej. 

EK_U02 

Student nie potrafi 
kalkulować 
opłacalność 
wybranej 
działalności 
gospodarczej. 

Student potrafi w 
dostatecznym 
stopniu kalkulować 
opłacalność 
wybranej działalności 
gospodarczej. 

Student potrafi 
kalkulować 
opłacalność 
wybranej 
działalności 
gospodarczej. 

Student doskonale 
potrafi kalkulować 
opłacalność 
wybranej działalności 
gospodarczej. 

EK_U03 

Student nie potrafi 
stosować 
terminologii 
ekonomicznej do 
opisu 
przedsięwzięcia 
gospodarczego.  

Student potrafi w 
niewielkim zakresie 
stosować 
terminologię 
ekonomiczną do 
opisu 
przedsięwzięcia 
gospodarczego.  

Student potrafi 
stosować 
terminologię 
ekonomiczną do 
opisu 
przedsięwzięcia 
gospodarczego.  

Student potrafi 
bardzo dobrze 
stosować 
terminologię 
ekonomiczną do 
opisu 
przedsięwzięcia 
gospodarczego.  

EK_U04 

Student nie  
interpretuje 
przepisów prawnych 
związanych z 
założeniem i 
funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa. 

Student dostatecznie 
interpretuje przepisy 
prawne związane z 
założeniem i 
funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa. 

Student interpretuje 
przepisy prawne 
związane z 
założeniem i 
funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa 

Student w pełni 
prawidłowo 
interpretuje przepisy 
prawne związane z 
założeniem i 
funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa. 

EK_K05 

Student nie 
wykazuje się 
kreatywnością i 
przedsiębiorczością 
w realizacji 
powierzonych mu 
zadań. 

Student wykazuje się 
ograniczoną 
kreatywnością i 
przedsiębiorczością 
w realizacji 
powierzonych mu 
zadań. 

Student wykazuje 
się kreatywnością i 
przedsiębiorczością 
w realizacji 
powierzonych mu 
zadań. 

Student wykazuje się 
wysoką  
kreatywnością i 
przedsiębiorczością 
w realizacji 
powierzonych mu 
zadań 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 U02 U03 U04 K05 
Egzamin pisemny      
Egzamin ustny      
Zaliczenie pisemne      
Zaliczenie ustne X X X X X 
Kolokwium pisemne      
Kolokwium ustne      
Test      
Projekt      
Praca pisemna      
Raport      
Prezentacja multimedialna      
Praca podczas ćwiczeń X X X X X 
Inne (jakie?) -      
 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 10 8 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 20 10 

3. Konsultacje z nauczycielem - - 

Razem 1+2+3 30 18 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 



5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 20 32 

Razem 4+5 20 32 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
Literatura podstawowa - W. Markowski, ABC small business’u, Wydawnictwo MARCUS s.c., 

Łódź 2011. 
-  J. Skrzypek, E. Filar, Biznes plan, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 

2005 
Literatura uzupełniająca  

- A. Francik, Zatrudnienie w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i 
regionalny rozwój gospodarczy. Materiały konferencji naukowej pod 
red. J. Targalskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999. 

 


