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Wydział
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Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
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Nazwa kierunku studiów

przedsiębiorczość i inwestycje
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Poziom kształcenia

studia I stopnia
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Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne
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Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej )

Obszar/y: obszar nauk społecznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk ekonomicznych,
Dyscyplina/y: nauki o zarządzaniu, finanse, ekonomia,
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu
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Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk społecznych: 100%
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Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Ogólne cele kształcenia na kierunku mają charakter praktyczny i teoretyczny oraz odnoszą
się do efektów kształcenia w dziedzinie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Celem studiów na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje jest, z jednej strony przekazanie
wiedzy z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych (wiedza
interdyscyplinarna), a z drugiej rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia
małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego lub rozwijania kariery lokalnego
lidera - kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw w lokalnej społeczności. Celem jest
także kształtowanie krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych, ich
uwarunkowań oraz posługiwanie się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania
problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, a także wykorzystywania do tego
celu różnych instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich. Studia mają
także na celu przygotować absolwentów do realizacji własnych pomysłów biznesowych w
formie małej firmy - uzyskania kompetencji w zakresie założenia własnej działalności
gospodarczej i umiejętności jej prowadzenia (kierowania) w skali lokalnej, krajowej lub
międzynarodowej. W obszarze kompetencji społecznych absolwent potrafi: kierować małym
zespołem, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, pracować w grupie, uzupełniać i
doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Dostrzega także potrzebę uczenia się przez całe
życie.
Profil kształcenia na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje jest praktyczny, co oznacza, że
obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych,
istotnych na rynku pracy. Wiedza zdobywana na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje ma
charakter aplikacyjny, zawiera koncepcje, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania
danych, wyjaśniające powstawanie, rozwój i współpracę organizacji i pozwalające opisywać
organizacje oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.
Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy licencjata, jest przygotowany do założenia i rozwijania
własnego biznesu, przejęcia biznesu rodzinnego, pracy na stanowiskach kierowniczych i
specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i
innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości. Może także pełnić rolę
lidera przedsiębiorczości lokalnej np. na wsi, w małej miejscowości. Profil praktyczny
umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów. W programie kształcenia wzięto pod uwagę
możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienia od razu po zakończeniu studiów. Odróżnia to
kierunek od innych realizowanych na WNEiZ.
W ramach kierunku realizowane są dwie specjalności.
Absolwent specjalności Innowacje w przedsiębiorstwie posiada wiedzę o kierowaniu
projektami wprowadzania nowych produktów, technologii czy systemów organizacyjnych w
przedsiębiorstwach. Uzyska również informacje o możliwościach rozwijania własnej
działalności gospodarczej w oparciu o istniejące systemy wsparcia publicznego, finansowego
i organizacyjnego na poziomie regionalnym i ogólnopolskim, w tym ze środków
pochodzących z funduszy UE. Student, który ukończy tę specjalność będzie przygotowany
do zajmowania stanowisk kierowniczych w małych podmiotach gospodarczych. Poza
rozwojem umiejętności menedżerskich, absolwent tej specjalności uzyska podstawową
wiedzę niezbędną dla realizacji projektów i programów związanych z tworzeniem i
upowszechnianiem innowacji oraz pozyskiwaniem i transferem technologii. Celem
specjalności jest przekazanie wiedzy na temat najnowocześniejszych, innowacyjnych
koncepcji i strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz kształtowanie postaw
przedsiębiorczych, niezbędnych dla tworzenia i odpowiedniego kierowania własną firmą.
Student po ukończeniu specjalności będzie miał wiedzę dotyczącą:
- strategii innowacyjnych przedsiębiorstw i gospodarek, zmian innowacyjnych i
technologicznych na świecie i zasad transferu technologii,
- systemu wspierania małych firm,
- tworzenia biznes planu
- działania MSP w Unii Europejskiej,
- wyceny własności intelektualnej.
Student po ukończeniu specjalności będzie miał umiejętności dotyczące:
- kierowania projektami wprowadzania nowych produktów, technologii czy systemów
organizacyjnych w przedsiębiorstwach, tworzenia strategii innowacyjnej przedsiębiorstwa i jej
wdrażania,
- doboru instrumentów wsparcia publicznego: finansowego i organizacyjnego na poziomie
regionalnym i ogólnopolskim, w tym ze środków pochodzących z funduszy UE,
- sformułowania i wdrożenia przedsiębiorczych rozwiązań,
- wyceny własności intelektualnej.
Druga ze specjalności - Inwestycje w przedsiębiorstwie dostarczy wiedzy teoretycznej i
praktycznej z zakresu zarządzania finansami, planowania finansowego, wyceny
przedsiębiorstw, analizy ryzyka, zarządzania projektami, metodyki oceny efektywności
inwestycji.
Student po ukończeniu specjalności będzie miał wiedzę dotyczącą:
- wyceny przedsiębiorstw,
- finansowania małych firm,
- planowania w małym przedsiębiorstwie,
- roli kreatywności i innowacji w zarządzaniu organizacją, czynnikach wpływających na
efektywność i kreatywność jednostek ludzkich w organizacji wraz z jej powiązaniami w sferze
działalności innowacyjnej,
- zarządzania projektami w małym przedsiębiorstwie.
Student po ukończeniu specjalności będzie miał umiejętności dotyczące:
- zarządzania małą firmą,
- kierowania małymi zespołami,

- twórczego rozwiązywania problemów,
- doboru instrumentów finansowania małego przedsiębiorstwa, w tym ze środków
pochodzących z funduszy UE,
- formułowania i wdrażania strategii rozwoju małej firmy.
Atutem programu studiów jest połączenie wiedzy teoretycznej z jej weryfikacją w praktyce.
Przewidziano wizyty studentów w innowacyjnych przedsiębiorstwach regionu
zachodniopomorskiego, celem poznania rzeczywistych aspektów funkcjonowania firmy,
bezpośrednie kontakty studentów z praktykami (wykłady). Częstą formą nauczania są studia
przypadków, praca w małych grupach, autorskie projekty, wykorzystanie metod
heurystycznych. Powołano Radę Praktyków, która jest wsparciem merytorycznym i służy
doświadczeniem praktycznym.
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Możliwości dalszego kształcenia:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, absolwent może kontynuować naukę na
studiach drugiego stopnia na innych kierunkach realizowanych w ramach nauk o zarządzaniu
i ekonomicznych oraz na kierunkach o charakterze międzyobszarowym, w ramach których
obszar przedsiębiorczość i inwestycje jest obszarem partnerskim.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Kierunek studiów Przedsiębiorczość i Inwestycje wpisuje się szczególnie dobrze w misję
społeczną i obywatelską Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowując kadry dla małego
biznesu i kształcąc liderów lokalnej przedsiębiorczości. Podstawowa wiedza z zakresu
przedsiębiorczości, kreatywnego rozwiązywania problemów i zarządzania w małych
przedsiębiorstwach umożliwi absolwentom aktywne i kreatywne włączenie się w życie
społeczności lokalnych w wymiarze biznesowym i społecznym. Kierunek studiów
"Przedsiębiorczość i Inwestycje" wpisuje się ponadto w misję Uniwersytetu Szczecińskiego,
ponieważ:
1. Każda jednostka organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Instytut,
Katedra) prowadzi zarówno badania naukowe, jak i kształci studentów, co wyraża jedność
nauki i kształcenia na Wydziale.
2. Wydział stara się realizować nowoczesny program kształcenia dostosowany do
zmieniających się warunków rynku pracy.
3. Prowadzone studia podyplomowe sprzyjają realizacji koncepcji "uczenia się przez całe
życie".
4. Prowadzone kierunki studiów i specjalności są konsultowane z przedstawicielami praktyki
gospodarczej, co sprzyja ich dostosowaniu do wymagań rynku pracy.
Zgodnie z podstawowym przesłaniem - jedność nauki, praktyki i dydaktyki, którym kierują się
władze i pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego, przyjęto, że charakterystyczną cechą kompetencji absolwenta kierunku
Przedsiębiorczość i Inwestycje jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii,
zarządzania, finansów, a także dyscyplin komplementarnych (np. psychologia, informatyka,
matematyka), pozwalających na zrozumienie, rozpoznawanie, diagnozowanie i
rozwiązywanie problemów biznesowych w różnego typu organizacjach, a w szczególności w
małych przedsiębiorstwach. Oznacza to, że prowadzenie kierunku Przedsiębiorczość i
Inwestycje jest spójne z przyjętą strategią Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Wymagania wstępne:

Rekrutacja na kierunek Przedsiębiorczość i Inwestycje na studia pierwszego stopnia
prowadzona jest w oparciu o kompetencje, których nabycie przez kandydata jest
potwierdzone świadectwem dojrzałości. Przedmiotami egzaminu maturalnego, branymi pod
uwagę są, oprócz języka obcego nowożytnego, do wyboru dwa przedmioty spośród
następujących: matematyka, geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Ponadto od
kandydata oczekuje się, że posiada znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B1.

