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Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W ramach zajęć
studenci pozyskają także wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień prawnych oraz zarządzania przedsiębiorstwem.
Gospodarka rynkowa a przedsiębiorstwo. Analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce. Przedsiębiorczość – jej
źródła i istota; człowiek w procesie przedsiębiorczości. Formy organizacyjno-prawne i charakterystyka współczesnych
przedsiębiorstw. Zakładanie, zawieszanie, likwidowanie firmy. Obowiązki przedsiębiorców związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Pojęcie i funkcje podatku. System podatkowy w Polsce. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
System ubezpieczeń społecznych oraz KRUS.. Umowy cywilno-prawne w praktyce gospodarczej. Finanse przedsiębiorstwa

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)

wykłady; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne:

Wykład, studium przypadku, dyskusja

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Brak

Efekty uczenia się:

treść efektu przypisanego do zajęć:

Wiedza:
(absolwent zna i rozumie)

U1

Ma podstawową wiedzę ekonomiczną i logistyczną z zakresu urządzania i
pielęgnowania zieleni miejskiej oraz zna ekonomiczne, prawne i społeczne
K_W10
podstawy tworzenia i funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości.
Potrafi identyfikować potencjalne zagrożenia związane z podejmowaną działalnością
oraz dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. K_U05

K1

Jest gotowy do wyznaczania priorytetów działań gospodarczych.

W1

Umiejętności:
(absolwent potrafi)

Kompetencje:
(absolwent jest gotów do)

Odniesienie
do efektu.
kierunkowego

Siła dla
ef. kier*

2
1

K_K04

1

Treści programowe zapewniające
uzyskanie efektów uczenia się:

Gospodarka rynkowa a przedsiębiorstwo. Analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce. Przedsiębiorczość – jej
źródła i istota; człowiek w procesie przedsiębiorczości. Formy organizacyjno-prawne i charakterystyka współczesnych
przedsiębiorstw. Zakładanie, zawieszanie, likwidowanie firmy. Obowiązki przedsiębiorców związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Pojęcie i funkcje podatku. System podatkowy w Polsce. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
System ubezpieczeń społecznych oraz KRUS. Umowy cywilno-prawne w praktyce gospodarczej. Finanse przedsiębiorstwa

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

W1, U1, K1 – egzamin wykładowy

Szczegóły dotyczące sposobów
weryfikacji i form dokumentacji
osiąganych efektów uczenia się :

egzamin wykładowy

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena z egzaminu wykładowy – 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczne

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1.Prawo gospodarcze. Kompendium - red. Olszewski J.. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016
2.Mućko P., Sokół A. : Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Wyd. CeDeWu, Warszaw 2016.
3. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J.: Biznesplan po polsku Wydanie II. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016
4. Pietrzak A. i wsp., 2019: Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

UWAGI

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy,
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

25 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:

0,6 ECTS

