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1. Cele przedmiotu               

C1 
Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze systematyzującym i 
projektowym, badawczym lub aplikacyjnym 

C2 
Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu praktycznego (aplikacyjnego) bądź do 
samodzielnego rozwiązania problemu ogólnego 

C3   

         

2. Efekty kształcenia (EK)       
  

  

Wiedza (W)              

EK-W1 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku 

EK-W2 Zna podstawy metodologii prowadzenia badań w obszarze danego kierunku 

Umiejętności (U)              

EK-U1 Potrafi identyfikować problemy badawcze 

EK-U2 

Potrafi dobierać i właściwe wykorzystać źródła literaturowe do będącego przedmiotem pracy problemu, 
literatura powinna być pozbawiona istotnych braków, z dominującym udziałem opracowań naukowych, 
w tym dziedzin korespondujących z tematem pracy; potrafi jednocześnie ocenić wiarygodność źródeł 
informacji wykorzystywanych w pracy 

EK-U3 Potrafi dobierać właściwe narzędzia badawcze, także projektować warsztat badawczy 

EK-U4 Potrafi trafnie diagnozować problem 

EK-U5 Posługuje się wiedzą nabytą w trakcie studiów 

EK-U6 Potrafi obserwować i analizować zjawiska ekonomiczne 

EK-U7 Potrafi dostrzegać prawidłowości występujące w obrębie badanego problemu 

EK-U8 
Potrafi projektować rozwiązania lub modyfikacje istniejących rozwiązań 
 

EK-U9 Potrafi analizować, oceniać i wyciągać wnioski 

EK-U10 
Potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej 
terminologii 

Kompetencje personalne i społeczne (K)        

EK-K1 
Potrafi poszerzać swoją wiedzę poprzez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach 

naukowych 

EK-K2 Potrafi samodzielnie rozwiązać problem teoretyczny lub praktyczny 



 

         

3. Problematyka seminarium: 

1. 
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza i przedsiębiorcy. CEIDG 
oraz Krajowy Rejestr Sądowy. Legalizacja działalności gospodarczej. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo. 

2. 
Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizycznej. Spółki jako podstawowa 
forma prowadzenia działalności gospodarczej. Spółdzielnie socjalne. Działalność gospodarcza akcesoryjna. 

3. 
Wolność gospodarcza  i zasady wprowadzania jej ograniczeń. Działalność gospodarcza regulowana 
Rozporządzenia unijne i dyrektywy UE.  

4. 
Prawne zasady wprowadzania towarów na rynek. Ocena zgodności, certyfikacja i notyfikacja. 
Normalizacja. Oznaczanie produktów. Produkty niebezpieczne. 

5. 
Majątek państwowy, komunalny i prywatny. Zasady gospodarowania mieniem publicznym. Państwowe i 
komunalne podmioty gospodarcze. Gospodarka komunalna. Prywatyzacja gospodarki. Jednoosobowe 
Spółki Skarbu Państwa. Problematyka trzeciego sektora w gospodarce  

6. 
Funkcje państwa w gospodarce. Policja, reglamentacja, regulacja, nadzór, planowanie, dozwolona pomoc 
publiczna, specjalne strefy ekonomiczne 

7. 
Prawne formy ingerencji państwa w gospodarkę. Monopole w gospodarce. Koncesje zezwolenia, licencje 
zgody. Procedury udzielana decyzji uprawniających, Środki prawne ochrony służące zapewnieniu 
samodzielności przedsiębiorców. 

8. 
Banki w gospodarce. Systemy nadzoru rynku. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców 

zagranicznych. Wolne zawody. Zawody zaufania publicznego. 

9. 
Administracja gospodarcza Samorządowa administracja gospodarcza Pośrednia administracja gospodarcza 
(agencje, Fundusze). samorząd gospodarczy i zawodowy. Bezpieczeństwo publiczne, Stany nadzwyczajne. 
Ochrona ludności w działaniach terenowej administracji publicznej. 

10. 
Zamówienia publiczne w gospodarce. Zamawiający, wykonawcy oraz procedury udzielania zamówień. 
Partnerstwo publiczno-prywatne w wykonywaniu zadań publicznych. Umowa w działaniach administracji 
publicznej. 

         

4. Metody i narzędzia prezentacji wyników:         

1. Prezentacja celów i hipotez pracy magisterskiej 

2. 
Prezentacja koncepcji pracy magisterskiej z zastosowaniem informatycznych programów, systemów oraz 
technik audiowizualnych 

3. Dyskusje w ramach grupy seminaryjnej związane z problematyką seminarium 

4.  
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5. Sposób weryfikacji efektów kształcenia:         

1. Ocena celów i hipotez/tez pracy magisterskiej 

2. Ocena stosowanych metod wykorzystanych w badaniach 

3.  Ocena tematyki pracy magisterskiej na forum grupy seminaryjnej 

4.  Ocena końcowa pracy magisterskiej przez promotora 
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6. Dodatkowe informacje:           

  

 

..............................Tadeusz Kocowski.................................................................. 



/Podpis prowadzącego/ 


