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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Przedsiębiorczość i innowacje

Kod ECTS

14.3.5393
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Mikroekonomii
Studia

wydział kierunek poziom wszystkie
Wydział Matematyki,
Fizyki i Informatyki

Bioinformatyka forma wszystkie
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Ewa Ignaciuk
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Ćw. laboratoryjne: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

3

Termin realizacji przedmiotu

2022/2023 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Dyskusja-
Wykład z prezentacją multimedialną-
•studia przypadków
•ćwiczenia aktywizujące

-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

•indywidualna praca w ramach zajęć
•grupowa praca w ramach zajęć

Podstawowe kryteria oceny

indywidualna praca w ramach zajęć – 60%
grupowa praca w ramach zajęć – 40%

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się

KW_05 – weryfikacja poprzez indywidualną i grupową pracę w ramach zajęć oraz projekt biznesowy
KS_05 – weryfikacja poprzez pracę indywidualną i grupową w ramach zajęć
 
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

A.Przygotowanie studentów do założenia i prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej
2. Przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie przedsiębiorczości

Treści programowe
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Innowacje w działalności gospodarczej – pojęcie, cechy, rodzaje, szanse i zagrożenia w działaniach innowacyjnych1.
Rodzaje form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej – podstawowe podobieństwa i różnice2.
Rejestracja spółki prawa handlowego oraz indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną3.
Formy opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady
ogólne

4.

Ubezpieczenie społeczne w działalności gospodarczej5.
Inkubatory przedsiębiorczości jako alternatywa dla rejestrowanej działalności gospodarczej6.
Wsparcie finansowe rozpoczęcia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej7.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011•
Hisrich R., Peters M., Shepherd D., Entrepreneurship, McGraw Hill, New York 2013•
Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i w wybranych krajach europejskich, CEDEWU, Wydanie IX,
Warszawa 2018

•

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010•

B. Literatura uzupełniająca
Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka z zasady, PWE, Warszawa 1992•

Ignaciuk E., Umowy cywilnoprawne a bezpieczeństwo podmiotów rynku pracy, [w:] Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce
gospodarczej, pod red. B. Majeckiej i M. Jarockiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2015, s.154-169

•

Ignaciuk E., Machowska-Okrój S., Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Gdańskiego, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” 2016, nr 13, s.171-192

•

„Harvard Business Review Polska”•
„Forbes”•
„Gazeta Prawna”•

Kierunkowe efekty uczenia się

KW_05  Posiada podstawową wiedzę pomocną w
indywidualnej przedsiębiorczości  oraz posiada
podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauk społecznych i
humanistycznych pomocną w przedsiębiorczości oraz
efektywnym funkcjonowaniu w społeczeństwie, jako
człowiek, obywatel, pracownik, pracodawca. Rozumie
zasady odpowiedzialności w prowadzeniu badań
naukowych.
KS_05 Myśli i działa przedsiębiorczo i odpowiedzialnie,
rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji
o osiągnięciach naukowych i ich zastosowaniach
praktycznych
 

Wiedza

Rozpoznaje ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania różnych przejawów
przedsiębiorczości 

Umiejętności

Wykorzystuje terminologię specjalistyczną projektując działania przedsiębiorstw
Formułuje plany indywidualnego rozwoju

Kompetencje społeczne (postawy)

Działa w sposób przedsiębiorczy
Identyfikuje i krytycznie ocenia postawy przedsiębiorcze

Kontakt

ewa.ignaciuk@ug.edu.pl
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