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Wykłady:
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Sposób zaliczenia :

Studia doktoranckie
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tel. 61 665 33 94
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i
społecznych:
1

Wiedza: posiada znajomość podstawowych pojęć i treści z zakresu makroekonomii,
ekonomiki i finansów przedsiębiorstw

2

Umiejętności: posiada umiejętności postrzegania i oceny zjawisk i procesów zachodzących
na poziomie makro-, mezo- i mikroekonomicznym

3

Kompetencje personalne i społeczne: jest przygotowany do podejmowania działań w
kontekście globalizacji

Cel przedmiotu: celem przedmiotu jest zapoznanie i pogłębienie wiedzy studentów w zakresie
specyfiki funkcjonowania małego i średniego przedsiębiorstwa w warunkach globalnej gospodarki
Efekty kształcenia
Wiedza:
1

posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę o granicach adaptacji msp do otoczenia globalnego

2

wie jak odnieść się do realiów współczesnej gospodarki rynkowej

3

posiada wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia własnej firmy lub podjęcia pracy w
przedsiębiorstwie w kontekście globalnym

Umiejętności:
1

potrafi powiązać zagadnienia teoretyczne i praktykę małej firmy w osiąganiu kolejnych stopni
globalizacji

2

potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce

Kompetencje personalne i społeczne:
1
2
3

1

rozumie uwarunkowania i skutki społeczne zachodzące w globalnym otoczeniu
postrzega podejmowane działania w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju i
społecznej odpowiedzialności biznesu
potrafi samodzielnie rozwijać wiedzę w przedmiocie

Proszę wpisać właściwe: obligatoryjny, do wyboru
Proszę wpisać właściwe: stacjonarne, niestacjonarne
3
Proszę wpisać właściwe: egzamin, zaliczenie
2

Literatura podstawowa:
1. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej
gospodarce, Wyd. SPG, Gdańsk 2004.
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Daszkiewicz N., Dominiak P., Wasilczuk J., Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu
internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich, Wyd. SPG Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:
1. Łuczka T. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej
przedsiębiorczości, Wyd. II, Wyd. PP, Poznań 2007.
2. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
TREŚCI PROGRAMOWE
Lp.

Liczba
godz.

Problematyka ogólna

Zagadnienia szczegółowe
• Istota i klasyfikacja internacjonalizacji
• Istota i stopnie globalizacji

2

Pojęcie internacjonalizacji i globalizacji

• Pozycja konkurencyjna MSP na rynku
międzynarodowym i globalnym
• Rola Internetu w zarządzaniu MSP
• Pozycja właściciela firmy w globalnym otoczeniu

3

1
2
Granice adaptacji MSP do
funkcjonowania w otoczeniu globalnym

Sposoby oceny – F - Formująca ( ocena cząstkowa), P - Podsumowująca
F1
P1

Dyskusje podsumowujące poszczególne wykłady, dające możliwość oceny zrozumienia
problematyki przez słuchacza
Przygotowanie pracy zaliczeniowej
OBCIĄŻENIE PRACĄ SŁUCHACZA
FORMA AKTYWNOŚCI

4

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA
ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykład)

5

Indywidualne konsultacje dla przedmiotu

10

Praca własna słuchacza

10

Przygotowanie pracy zaliczeniowej

5

SUMA

30

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU

1

Proszę nie wypełniać sumarycznej liczby punktów ECTS

