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Nazwa przedmiotu Start up - laboratorium sukcesu

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

INNA

Nazwa kierunku

Ekonomia

Kod ECTS

14.3.E.SL.3431

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

A2PBI;

dr Ewa Ignaciuk, prof. UG dr hab. Jacek Winiarski
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

20

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności

0

Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 NS1, ,

Semestr:

4,

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

Język wykładowy:

polski

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):

Seminaria

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Studia
przypadków, Dyskusja
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Brak

Wymagania wstepne

Brak
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Egzamin
Podstawa oceny stopnia opanowania przez studenta wiedzy z przedmiotu Start up - laboratorium
sukcesu jest projekt biznesowy przygotowany przez uczestników zajęć (60% sumy punktów) oraz
punkty z aktywności na zajęciach (40% sumy punktów).
Cele przedmiotu

Przedmiot Start up laboratorium sukcesu przygotowuje studentów do wypełniania aktywnej roli na rynku pracy, zarówno po
stronie podaży, jak i po stronie popytu na pracę, w tym poprzez założenie i kierowanie własnym startupem.
Efekty uczenia się
Wiedza

E1_W04

Zna kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej

E1_W07

ma wiedzę o zasadach ekonomicznych i finansowych funkcjonowania oraz zarządzania
podmiotami i strukturami gospodarczymi, a także o normach i regułach prawnych,
organizacyjnych, moralnych i etycznych funkcjonowania struktur społecznych

E1_W11

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

E1_W04

X

X

X

E1_W07

X

X

X

E1_W11

X

X

X

Umiejętności

E1_U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania
konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych oraz analizować te zjawiska
za pomocą metod stworzonych w ekonomii, finansach i naukach o zarządzaniu

E1_U04

potrafi przewidywać przebieg procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych i
prognozować ilościowo i jakościowo te zjawiska

E1_U09

posiada podstawową umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym, dotyczących szczegółowych zagadnień gospodarczych i
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społecznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i metodologicznych,
zasad gromadzenia danych z różnych źródeł, ich opisu i interpretacji, zasad formułowania
hipotez oraz wnioskowania na bazie literatury naukowej i danych faktograficznych oraz
potrafi dokonywać podstawowych porównań międzynarodowych
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

E1_U02

X

X

X

E1_U04

X

X

X

E1_U09

X

Kompetencje

E1_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie (w tym w środowisku międzynarodowym),
przyjmując w niej różne role

E1_K03

potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz organizować zadania związane z
ich realizacją, a także monitorować i oceniać postępy

E1_K07

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i umiejętnie komunikować się z
otoczeniem; dostosowuje się do nowych sytuacji i warunków, podejmuje wyzwania
kreatywnego myślenia, nabywa odporność na porażki, umie ocenić ryzyko i zagrożenia
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

E1_K02

X

E1_K03

X

E1_K07

X

X

X

Treści programowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formy organizacyjno-prawne prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
Formalizowanie działalności startupów
Koszty działalności startupów
Finansowanie startupów
Zatrudnienie w startupach
Marketing w startupach
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

Literatura podstawowa:
Mikołajczyk K., Nawojczyk D., Start-up po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes, Helion, 2013.
Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, OnePress, 2013.
Ries E., Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, Helion, 2012.
Literatura pomocnicza:
Kander D., Start up. Postaw wszystko na jedną firmę, Studio Emka, 2015.
Skuza A., Przedsiębiorczość zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieniądze, OnePress, 2015.
Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i w wybranych krajach europejskich, CEDEWU,
Wydanie IX, Warszawa 2018.
Kontakt

ewa.ignaciuk@ug.edu.pl, Jacek.Winiarski@ug.edu.pl,
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