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a3) ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
brak

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Rozwój procesów integracyjnych w Europie i na świecie. Zasady jednolitego rynku europejskiego i ich realizacja w polityce gospodarczej UE, znaczenie
swobodnego przepływu towarów oraz usług i działalności gospodarczej dla rozwoju sektora MSP. Rola MSP w gospodarce UE i Polski na poziomie regionalnym i
lokalnym. Definicje MSP w UE. Demografia MSP jako narzędzie monitorowania i prognozowania zmian w sektorze. Uwarunkowania działalności MSP w UE:
wspólna polityka handlowa, polityka konkurencji, polityka ochrony konsumenta. Ogólne warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, systemy
podatkowe oraz koszty społeczne prowadzenia MSP w krajach 15-ki i w nowych krajach członkowskich. Strategie i narzędzia wspierania rozwoju MSP w UE w
unijnych dokumentach strategicznych i praktyce. Uwarunkowania sukcesu polskiego sektora MSP.

Analiza porównawcza warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach członkowskich UE. Analiza i ocena pomocy unijnej dla MSP w
ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, realizowanych w Polsce w latach 2004-2006 i 2007-2013 . 

B.     ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i funkcjonowania MSP w UE i w Polsce, w kontekście procesów integracyjnych i swobód Jednolitego Rynku 
Wewnętrznego UE

Cykl dydaktyczny10): 
3

b) Jęz. wykładowy11)

polski

a) semestr

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a1) wykład

- przedstawienie roli MSP w rozwoju społeczno-gospodarczym UE i Polski na poziomie regionalnym i lokalnym

- analiza form i zasad udzielania oraz pozyskiwania pomocy (finansowej, formalno-prawnej, edukacyjnej, etc) dla sektora MSP w UE i w Polsce

- analiza głównych dokumentów programowo-strategicznych UE w kontekście wsparcia rozwoju sektora MSP; propagowanie postaw przedsiębiorczych

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

12

SW  stacjonarne / niestacjonarne

d) forma studiów
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot

Jednostka realizująca7):

Small and Medium-sized Enterprises in European Union

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Zakład Studiów Regionalnych i 
Europejskich

Koordynator przedmiotu5): dr Joanna Rakowska

Prowadzący zajęcia6): dr Joanna Rakowska

Numer katalogowy: RFP305

Nazwa przedmiotu1): Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europesjkiej

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): 
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UWAGI24):

6. Ustawa z dn 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. nr 173, poz. 1807, z póź. zm. 

7.

8.

5. Europejska Karta Małych Przedsięiorstw. Luksemburg, Urząd Oficjalnych Publikacji. Wspólnot Europejskich 2004. Dokument elektroniczny.

Miejsce realizacji zajęć22): sposób mieszany (blended learning)

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., 2004. Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej. Wydawnictwo C.H. Beck

2. Wach K. (red.), 2006. Działalność gospodarcza w UE. Wybrane zagadnienia. IWP Kraków

b) uzupełniająca

3. "Najpierw myśll na małą skalę". Program "Small Business Act" dla Europy. Bruksela KOM(2008) 394. Dokument elektroniczny.

4. "Nowa definicja MSP. Poradnik dla użytkowników." Komisja Europejska 2006. Dokument elektroniczny.
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ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
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ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
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(aktywność)

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

egzamin pisemny

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

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

test komputerowy 

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

egzamin ustny inne..

inne… inne..

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

03 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu MSP do 
praktycznego rozwiązywania problemów rozwoju lokalnego

07 -

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

01 - student zna zasady tworzenia i działania MSP na Jednolitym Rynku 
Wewnętrznym UE

05 - rozumie potrzebę i ma umiejętność propagowania postaw przedsiębiorczych na 
rynku pracy

02 - student ma wiedzę o roli MSP w rozwoju regionalnym i lokalnym 
oraz zna źródła, rodzaje i zasady stosowania instrumentów wsparcia dla 
MSP

06 -

04 - ma umiejętność lepszego funkcjonowania na unijnym rynku pracy 08 -
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