Warunki zaliczania










Egzamin pro-forma (15-minutowa „kartkówka”) – przedostatnie zajęcia przed prezentacją.
Praca w grupach 3-5 osobowych.
Praca indywidualna podczas przygotowania do 4 ostatnich zajęć w grupach, na których
– obecność obowiązkowa!!!
Pod koniec każdych zajęć warsztatowych zreferowanie wyników prac grupy (3-5 min.)
Określenie minimalnego dochodu z biznesu dla pojedynczego właściciela w piątym roku
funkcjonowania, wstępny zarys biznesu.
Przygotowanie w grupach Ewaluatora oraz Wstępnej Koncepcji Biznesu (WKB) na podstawie
materiałów dostępnych na stronie internetowej naszego przedmiotu (blok tematyczny 3.1.)
Przygotowanie prezentacji prac grupy (Power Point) oraz przedstawienie jej na zajęciach
podsumowujących (15 min.)
Wersję drukowaną zarysu biznesu, Ewaluatora i WKB należy dostarczyć wykładowcy.
Ocena końcowa na podstawie:
− Egzaminu – warunkuje dopuszczenie do dalszego zaliczania – 25%
− Drukowanej wersji zarysu biznesu, Ewaluatora i WKB – 50%
− Prezentacji na ostatnich zajęciach – 25%
− Brak obecności na zajęciach uniemożliwia zaliczenie przedmiotu ☺

Warunki zaliczenia przedmiotu "Przedsiębiorczość Innowacyjna" w etapach:
krok 1: uczęszczamy na zajęcia wykładowo-konwersatoryjne, w których uczestniczymy AKTYWNIE;
krok 2: przygotowujemy własny, co najmniej 1 pomysł na biznes (wstępny zarys biznesu) i
opracowujemy go samodzielnie, czyli wypełniamy dla tego pomysłu specjalny arkusz w pliku
EVALUATOR POMYSŁÓW (wersja rozszerzona);
krok 3: pierwsze zajęcia warsztatowe:
- każdy członek grupy przynosi swój arkusz pomysłu i wszystkie arkusze "wklejacie" do jednego
EVALUATORA;
- następnie przy pomocy EVALUATORA grupa wybiera najlepszy pomysł do dalszej pracy.
DOKONANY WYBÓR TRZEBA UMIEĆ UZASADNIĆ!!!
krok 4: kolejne zajęcia warsztatowe: grupa wspólnie opracowuje wybrany pomysł przy pomocy pliku
WSTĘPNA KONCEPCJA BIZNESU (wersja rozszerzona);
krok 5: ostatnie zajęcia warsztatowe: grupa przygotowuje prezentację w programie PowerPoint lub
równoważnym, w której zaprezentuje swoją pracę: wszystkie pomysły, ich mocne i słabe strony,
przyczyny wyboru pomysłu do dalszych prac, jego krótką charakterystykę, słabe i mocne strony,
wykonalność itp.: przydatny w tym celu arkusz Platformy Stabilnego Biznesu;
krok 6: na ostatnich zajęciach każda grupa przedstawia prezentację: ma na to 15 minut. Forma
dowolna. Idea jest następująca: wykładowca oraz pozostali studenci są potencjalnymi inwestorami i
prezentacja ma ich przekonać do zainwestowania swoich środków w Wasze przedsięwzięcie.
Na podstawie: 1. Prezentacji (25%); 2. EVA (druk), WKB (druk), zarysu biznesu oraz ogólnego
wrażenia (50%); i 3. Wyników 15-minutowej „kartkówki” (25%): zostaną wystawione oceny końcowe. Z
plików EVA i WKB proszę drukować tylko zawartość merytoryczną (bez instrukcji itp.). Nie jest
określone, że wszystkie osoby w danej grupie otrzymają jednakowe oceny.
POWODZENIA
TD
pliki EVA i WKB dostępne na stronie:
http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/569/?blok=34b8a5e9772cd73daba26c68a209127f&page=9

