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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):   

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Projekty gospodarcze i ich rodzaje. Cykl życia przedsięwzięcia i jego etapy. Konstrukcja studium wykonalności projektu. Analiza otoczenia
społeczno-gospodarczego. Logika interwencji. Analiza instytucjonalno-prawna. Analiza techniczna i/lub technologiczna. Analiza oddziaływania na
środowisko. Analiza finansowa. Analiza ekonomiczna. Plan wdrożenia i finansowania przedsięwzięcia. Przygotowanie kosztorysu i budżetu projektu. 

B.     ćwiczenia

Ocena techniczna, merytoryczna i finasowa wybranych studiów wykonalności. Prezentacja wyników i wybór projektów do realizacji. 

konsultacje zespołowe projekty studenckie

wykład inne …

inne… inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 4

a2) ćwiczenia audytoryjne 12

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami sporządzania formalnej dokumentacji przedrealizacyjnej projektów gospodarczych.

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

4 polski

Status przedmiotu9): 

a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

EFL424

Nazwa przedmiotu1): Przygotowanie projektu gospodarczego

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Economic Project Preparation

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Elżbieta Szymańska

Prowadzący zajęcia6): dr hab. Elżbieta Szymańska
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UWAGI24):

Mulak M. S., 1995. Jak opracować business-plan. Wydawnictwo M. A. Communications Polska sp. z o.o., Lublin.
Pawlak Z., 2003. Biznesplan. Zastosowania i przykłady. Poltext, Warszawa    

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny

inne… inne..

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

Behrens W., Hawranek P.M., 1993. Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, Warszawa.
Kawala J., Mordas M., Kalinowska E., 2003. Studium wykonalności dla inwestycji komunalnych. LEMTECH Konsulting, Kraków. 
Kawala J. i inni, 2002. Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich. Lemtech Konsulting, Kraków. 
Korzeniewski W., 2004. Przygotowanie inwestycji budowlanych. Stadium przedprojektowe. Oficyna Wydaw. Polcen,
Warszawa.

b) uzupełniająca

Miejsce realizacji zajęć22): w sali dydaktycznej

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

prace pisemne przygotowane w ramach pracy 
własnej studenta lista z informacjami o aktywności studentów

pisemne zespołowe analizy zdefiniowanego 
problemu inne..

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne..

08 -

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

04 - interpretować wyniki analizy finanasowej i ekonomicznej

egzamin pisemny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - opisać rodzaje projektów gospodarczych i ich cykle życia 05 - aktywna postawa w zdobywaniu wiedzy na temat projektów gospodarczych

02 - scharakteryzować części składowe studium wykonalności projektu 06 -  wyrażanie opinii na temat treści studiów wykonalności

03 - przeprowadzić ocenę merytoryczną projektów 07 - 
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