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Wprowadzenie 

Przedmiot „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” jest od kilku lat wykładany w Akademii Leona 

Koźmińskiego (ALK) – początkowo jako wykład do wyboru a następnie jako przedmiot obowiązkowy 

na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie, Finanse, Ekonomia i Psychologia w zarządzaniu. 

Generalna koncepcja jest taka, że na studiach licencjackich wykładany jest przedmiot „Tworzenie 

nowego biznesu” - odpowiednik podstawowego zachodniego przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości 

- New Venture Creation. Natomiast na studiach magisterskich student zdobywa dodatkową wiedzę  

na temat makroekonomicznych uwarunkowań i skutków  aktywności przedsiębiorczej. Nic jednak nie 

przeszkadza by przedmiot „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” był realizowany także  

na studiach licencjackich, np. jako wykład do wyboru.  

Materiały do tego przedmiotu zamieszczone na Portalu SEIPA stanowią uzupełnienie treści monografii 

J. Cieślik „Przedsiębiorczość, polityka, rozwój”, SEDNO, Warszawa, 2014. 

Jeśli chodzi o nazwę przedmiotu to na ALK „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” została dobrze 

przyjęta przez studentów. Oczywiście nazwa może być inna w zależności od wymogów konkretnej 

uczelni czy preferencji prowadzącego.  

Struktura przedmiotu 

Materiał wykładowy zorganizowany jest w siedmiu blokach tematycznych, co odzwierciedla strukturę 

monografii (diagram).  
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Sposób prowadzenia zajęć 

W ramach zajęć prowadzonych w ALK testowane były różne warianty, poczynając od klasycznego 

wykładu po zajęcia warsztatowe, na których studenci prezentowali wyniki pracy w małych zespołach, 

natomiast podstawowe treści w poszczególnych blokach studenci studiowali we własnym zakresie, 

korzystając z monografii „Przedsiębiorczość, polityka, rozwój”. Wariantem pośrednim było podzielenie 

zajęć po połowie, gdzie w części wykładowej prowadzący omawiał najważniejsze kwestie  

w poszczególnych blokach tematycznych, wskazując studentom na co zwrócić szczególną uwagę  

w ramach studiów własnych. 

Zaliczenie  

Forma zaliczenia  odpowiada zakładanym efektom kształcenia (patrz oddzielna zakładka). Podstawowy 

sprawdzian wiedzy jest przeprowadzony w formie testu zawierającego pytania wielokrotnego wybory. 

Na każdy blok tematyczny przypada ok. 10 pytań. Opracowany zestaw pytań testowych może być 

udostępniony zainteresowanym wykładowcom w trybie indywidualnym. 

Jeśli chodzi o sprawdzenie umiejętności, dotychczas były one weryfikowane w formie esejów bądź 

prezentacji dotyczących wybranego rodzaju przedsiębiorczości (w Bloku II omawiane są 24 rodzaje 

przedsiębiorczości). Ćwiczenie to jest realizowane w 2-3 osobowych zespołach, z wykorzystaniem 

dodatkowych materiałów umieszczonych w zakładce Literatura do prezentacji i esejów. Przykładowa 

struktura i forma eseju/prezentacji podane są w zakładce Prezentacje. 

Przewiduje się, że w roku akademickim 2015/2016 będą dodatkowo weryfikowane umiejętności 

dotyczące analizy porównawczej różnych aspektów przedsiębiorczości, z zastosowaniem metod 

ilościowych. Zadanie to będzie realizowane w odniesieniu do Bloku III z wykorzystaniem 

międzynarodowych baz danych Global Entrepreneurship Monitor i Eurostat a w odniesieniu do Bloku 

IV z wykorzystaniem specjalnie Opracowanej Bazy amerykańskich gazel Inc. Baza w Excel wraz z opisem 

znajduje się w oddzielnej zakładce. 

Materiały pomocnicze dla studentów i wykładowców 

Aktualnie dla studentów zamieszczone są prezentacje do poszczególnych bloków tematycznych w PDF. 

Ze względu na objętość Blok II Oblicza przedsiębiorczości został podzielony na dwie części.  Te same 

prezentacje oraz dodatkowe dla wykładowców zamieszczone są w formie otwartej w PPT. Wykładowcy 

mają możliwość korzystania z tych przykładowych slajdów w dowolny sposób, ich dokonując 

modyfikacji, uzupełnienia czy też zmieniając format graficzny w zależności od wymogów uczelni. Mogą 

to zrobić bez konieczności powoływania się na źródło czy autorstwo bowiem zgodnie z generalnymi 

zasadami materiały zamieszczone na SEIPA znajdują się w domenie publicznej. Można jedynie dodać 

końcowy slajd z zaznaczeniem „W prezentacji wykorzystano materiały udostępnione przez  

dr hab. J. Cieślika na Portalu SEIPA”.  

Przewiduje się, że materiały dydaktyczne w poszczególnych blokach tematycznych będą stopniowo 

uzupełniane w dodatkowych zakładkach: Materiały, Linki, Narzędzia, Pytania kontrolne, itd. 


