Kszta³cenie animatorów gospodarczych

Animator przedsiêbiorczo¶ci

Struktura programu studiów&bdquo;Animator przedsiêbiorczo¶ci&rdquo; 1. Charakterystyka programu studiów:1.1 Nazwa
programu studiów: &bdquo;ANIMATOR PRZEDSIÊBIORCZO¦CI"1.2 Cel studiów:celem studiów jest przekazanie wiedzy i
umiejêtno¶ci w zakresie zadañ promuj±cych rozwój przedsiêbiorczo¶ci i w rezultacie wyszkolenie personelu gotowego
do pracy w nowym zawodzie animatora przedsiêbiorczo¶ci. 1.3 Adresaci:absolwenci szkó³ wy¿szych, mened¿erowie
oraz pracownicy pragn±cy zmieniæ lub podnie¶æ kwalifikacje, bezrobotni absolwenci, nauczyciele, szkoleniowcy, decydenci,
osoby chc±ce zak³adaæ swoje przedsiêbiorstwa, przedsiêbiorcy ma³ego i ¶redniego biznesu, osoby zainteresowane
prac± w zawodzie animatora przedsiêbiorczo¶ci. 1.4 Wymagania wstêpne:ukoñczone studia wy¿sze na poziomie
licencjackim, in¿ynierskim lub magisterskim, 1.5 Efekty nauczania oraz umiejêtno¶ci:Postawy i uniwersalne
umiejêtno¶ciUmiejêtno¶ci oparte na
wiedzySamokszta³cenieKreatywno¶æKomunikatywno¶æAsertywno¶æPomys³owo¶æElastyczno¶æPostawa
przywódczaNegocjacjeMotywowanieTworzenie partnerstwa Tworzenie zespo³ów i prowadzenie pracy grupowejBadanie,
analiza, organizacja, wdra¿anie i rozwój dzia³alno¶ci i strategii gospodarczej
Kreowanie, promocja, wdra¿anie i wsparcie przedsiêbiorczo¶ci
Zarz±dzanie projektem, produktem, technologi± oraz inwestycjami i finansami
Doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, zarz±dzania oraz prawa gospodarczego krajowego i Unii Europejskiej
Znajomo¶æ ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz jej polityk programowych1.6 Liczba punktów ECTS: 201.7 Wymagania
otrzymania dyplomu/za¶wiadczenia: spe³nienie wszystkich kryteriów oceny1.8 Skala ocen:Stopieñ ECTS% studentów,
otrzymuj±cych stopieñ KomentarzA10 B25 C30 D25 E10 FX--ocena niedostateczna &ndash; wymagane uzupe³nienie
wiadomo¶ciF--ocena niedostateczna &ndash; wymagana znaczna praca2.0 Program nauczania2.1 Struktura
programuModu³PrzedmiotKodNazwaETCSKodNazwaETCSEA 1Otoczenie biznesu6EA1.1EA1.2EA1.3Analiza rozwoju i
potencja³u biznesu Strategia biznesuRozwój i promocja produktu222EA2Zarz±dzanie biznesem i
przedsiêbiorczo¶ci±6EA2.1EA2.2EA2.3Zarz±dzanie projektem i produktem In¿ynieria finansowaZarz±dzanie
transferem technologii222EA3Kreowanie animatora przedsiêbiorczo¶ci5EA3.1EA3.2 EA3.3Komunikacja i
negocjacjeKreatywne my¶lenie i podejmowanie decyzji Doradztwo22 1EA4Polityka i ustawodawstwo w rozwoju
biznesu3EA4.1EA4.2EA4.3Prawo cywilne i handlowePolityki UE i prawo gospodarcze Prawo ochrony w³asno¶ci
intelektualnej i przemys³owej 111Razem20 2.2 Charakterystyka modu³ówKodNazwaECTSEfekty nauczania i
umiejêtno¶ciTre¶æEA1Otoczenie biznesu6Studenci zdobêd± wiedzê i umiejêtno¶ci analizy przedsiêwziêæ
gospodarczych, potencja³u marketingowego i konkurencyjnego, opracowania strategii i projektów rozwoju
przedsiêbiorczych, opracowania biznes planu i studium wykonalno¶ci, analizy rynków, kosztów i ryzyka
inwestycyjnegoTendencje gospodarcze bran¿ i przedsiêbiorstw. Strategia przedsiêbiorstwa strategie funkcjonalne,
plan rozwoju, analiza strategiczna, planowanie i kontrola. Analiza marketingowa, strategie cenowe, wizerunek, marka
firmy i produktu, metody promocji i komercjalizacji. Analiza rynków, metody i narzêdzia badania rynku. Analiza warto¶ci,
finansowa, kosztów. Analiza techniczno-ekonomiczno-finansowa efektywno¶ci inwestycji.EA2Zarz±dzanie biznesem i
przedsiêbiorczo¶ci±6Studenci zdobêd± wiedzê i umiejêtno¶ci zarz±dzania innowacjami, projektem, produktem,
zasobami finansowymi i ludzkimi, tworzenia wizerunku i marki, wdra¿ania polityki gospodarczej i innowacji do praktyki.
Poznaj± dostêpne ¼ród³a finansowania projektów i sposoby opracowania projektów aplikacyjnych dla celów pozyskiwania
¶rodków finansowych oraz narzêdzia wspomagania komputerowego w zarz±dzaniu. Zarz±dzanie projektem, produktem,
w handlu i us³ugach. Zarz±dzanie transferem wiedzy innowacjami i technologi±. Zarz±dzanie M¦P i zasobami ludzkimi.
In¿ynieria finansowa. Biznes plan. Zintegrowane systemy komputerowe zarz±dzania. Zarz±dzanie bazami danych.
LogistykaEA3Kreowanie animatora rozwoju przedsiêbiorczo¶ci5Studenci zdobêd± wiedzê i umiejêtno¶ci twórczego
my¶lenia i dzia³ania, komunikacji interpersonalnej: werbalnej i pisemnej, podejmowania decyzji, przewodzenia,
motywacji, tworzenie partnerstwa prywatno-publicznego tworzenia zespo³ów i sieci, pracy w zespole. Ponadto poznaj±
zasady funkcjonowania doradztwa biznesowego Komunikacja i negocjacje w biznesie. Partnerstwo biznesowe. Etyka w
biznesie. Spo³eczna odpowiedzialno¶æ organizacji. Kultura organizacji. Lobbing. Kreatywne my¶lenie i dzia³anie.
Identyfikacja, ocena raz promocja i wcielanie w ¿ycie pomys³ów. Zasady podejmowania decyzji. Doradztwo
gospodarczeEA4Polityka i ustawodawstwo w rozwoju biznesu3Studenci zdobêd± podstawow± wiedzê w zakresie
obowi±zuj±cego prawa gospodarczego, podatkowego, konkurencji, w³asno¶ci intelektualnej i przemys³owej, pracy,
ubezpieczeñ, ochrony ¶rodowiska i bezpieczeñstwa pracy, wywiadu gospodarczego i polityk Unii Europejskiej.
Polityki UE: spo³eczna, naukowa, regionalna, gospodarcza, rolna, monetarna, ochrony ¶rodowiska. Dyrektywy UE i ich
zwi±zki z prawem krajowym. Prawo gospodarcze i podatkowe. Prawo w³asno¶ci intelektualnej i przemys³owej. Prawo
pracy. Prawo ochrony zasobów naturalnych. Prawo ubezpieczeniowe.Razem20
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