
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EKONOMIA W PRAKTYCE  2 semestry 

Studia podyplomowe Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce adresowane są do nauczycieli, którzy 
są zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w ramach 
edukacji ekonomicznej w szkołach ponadgimnazjalnych.  
Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia 
zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości 
i Ekonomia w praktyce. Program studiów jest ciekawy i tak zaprojektowany, aby słuchacz zdobył jak najwięcej 
praktycznych umiejętności. Dzięki studiom nauczyciele wzbogacą swój warsztat dydaktyczny o umiejętności 
kształtowania zachowań przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży. 
Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (moduł 4). 
Absolwent studiów podyplomowych Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce ma wiedzę psychologiczną, która 
pozwala na wskazanie predyspozycji do wykonywania różnych zawodów i prowadzenia firmy. Wskazuje 
uwarunkowania psychologiczne odpowiedzialności. Ma wiedzę na temat sytuacji rynku pracy i trendów 
rozwojowych w zakresie popytu na poszczególne umiejętności zawodowe. Zna najważniejsze zasady 
funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania strategicznego. Umie opracować biznesplan oraz zarządzać 
projektami. Jest wrażliwy na przestrzeganie norm etycznych w pracy. Jest świadomy konieczności kształcenia 
przez całe życie. Umie zmotywować młodzież do przedsiębiorczości.  

 

PLAN STUDIÓW 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 

Godziny zajęć 
punkty 
ECTS 

Razem 
w tym 

w. ćw. 

1 Kompetencje personalne i społeczne 20 10 10 4 

2 Organizacja pracy małych zespołów 15  - 15 4 

3 Współczesne oblicze gospodarki rynkowej  15 15  - 3 

4 Rynek kapitałowy  5 5  - 2 

5 Polityka gospodarcza i zatrudnienia  5 5  - 2 

6 Zarządzanie firmą i marketing  20 10 10 4 

7 Zakładanie firmy i biznesplan 20 5 15 6 

8 Metody i narzędzia skutecznego poszukiwania pracy  10  - 10 3 

9 Finanse firmy 20 5 15 6 

10 Wspomaganie edukacji ekonomicznej narzędziami ICT  15  - 15 5 

11 Dydaktyka przedsiębiorczości 60 10 50 10 

12 Seminarium 15  - 15 6 

 łącznie 220 65 155 55 

13 Praktyka  60 5 
 

WYMAGANE DOKUMENTY   

 podanie o przyjęcie na studia 
 dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu) 
 dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu) 
 dwa aktualne, podpisane zdjęcia  

format zgodny z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 
 potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł  

Bank Pekao S.A. numer rachunku:  41 1240 5598 1111 0000 5034 6507 
   

Dokumenty należy składać w WSIiE TWP Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 
11-400 Kętrzyn, ul. Asnyka 10, pokój 16 lub 114  
tel. 89 752 37 53 wew.32 lub 40, kom. 519 062 016 oraz 533 456 255 
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