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Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW 

 

KARTA PRZEDMIOTU: „INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESOWEGO” 

 

1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów ogólnoakademicki 

5. Poziom kształcenia studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Instytucje otoczenia biznesowego 

7. Kod przedmiotu MK45 

8. Poziom/kategoria przedmiotu 
przedmiot do wyboru w ramach modułu „biznes 

międzynarodowy” 

9. Status przedmiotu fakultatywny 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie 

studiów 
semestr IV 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 4 

13. Koordynator przedmiotu dr inż. Janusz Hamryszczak 

14. Odpowiedzialny za realizację 

przedmiotu 
dr inż. Janusz Hamryszczak 

 

2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) 

 

Wykład 

DW 

Ćwiczenia 

DC 

Konwersatorium 

DK 

Laboratorium 

DL 

Projekt 

DP 

Seminarium 

DS 

Praktyka 

DPZ 

 30  
 

  
 

 

3. Cel zajęć 

 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności „poruszania” się 

w różnorodnych instytucjach otoczenia biznesu. Ćwiczenia prowadzone na zasadzie case study – 

studenci poznają jak założyć własną działalność gospodarczą – przygotowują niezbędne 

dokumenty, wypełniają dokumentację, aby następnie poznać relacje podmiot gospodarczy – 

instytucje otoczenia biznesu.  W ramach ćwiczeń planowane są wizyty w lokalnych instytucjach 

wsparcia biznesu ( agencje rozwoju przedsiębiorczości, punkty informacyjne funduszy unijnych, 

urzędów pracy, jednostek samorządu terytorialnego itp.). studenci poznają również zasady 

funkcjonowania takich instytucji jak: inkubatory, klastry, parki naukowo – technologiczne. 

Rozwiązania odnoszą zarówno do rynku krajowego jak i międzynarodowego. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 

 Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotu Polityka gospodarcza i społeczna, 

Międzynarodowe Stosunki gospodarcze, Finanse Międzynarodowe – potwierdzone 

pozytywnym zaliczeniem w/w przedmiotów. 

 Umiejętność przygotowania pracy własnej studenta – techniki multimedialne, metodyka 

pisania pracy pisemnych (referat poglądowy), podstawowe narzędzia analizy danych 

(analiza struktury, dynamiki, ocena jakościowa). 

 

5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku 

 

Lp. Opis efektów kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

W_01 

Definiuje i opisuje podstawowe kategorie z zakresu instytucji 

współczesnych gospodarek rynkowych.  Dostrzega i wyjaśnia 

powiązania między tymi instytucjami oraz pomiędzy otaczającym je 

makro-otoczeniem. Ma podstawową wiedzę na temat miejsca instytucji 

w strukturze gospodarczo-społecznej. Potrafi odnieść posiadaną 

wiedzę do praktyki gospodarczej. 

K_W03 

W_02 

Określa istotę i cele podstawowych instytucji gospodarki rynkowej. 

Charakteryzuje podstawowe procesy wewnętrzne w tych jednostkach. 

Opisuje ich strukturę. Rozumie funkcje i narzędzia oddziaływania na 

otaczające je podmioty (biznes). Zna teoretyczne metody analizy 

zjawisk gospodarczo-społecznych. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę 

teoretyczną w praktyce gospodarczej. 

K_W17 

K_W11 

U_01 

Umie wymienić instytucje otoczenia biznesu. Posiada umiejętność 

poruszania się po wymogach stawianych przez te instytucje 

podmiotom gospodarczym. Dostrzega i opisuje podstawowe zależności 

przyczynowo-skutkowe tych powiązań. 

K_U03 

U_02 

Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych 

dotyczących zjawisk oraz procesów społeczno-gospodarczych, ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki instytucji i ich 

oddziaływania na otoczenie gospodarczo – społeczne. Umiejętnie 

dobiera, grupuje i interpretuje dane ilościowe i jakościowe opisujące 

zjawiska i procesy tzw.” ekonomii instytucjonalnej”. 

K_U09 

K_U17 

K_01 

Poszerza i uzupełnia swoją wiedzę oraz akceptuje różne perspektywy 

poznawcze zjawisk i procesów ekonomicznych. 

Posiada umiejętność do współdziałania z innymi oraz sprawność 

komunikowania. Jest otwarty na myślenie i postawy przedsiębiorcze. 

K_K01 

K_K04 

K_K05 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 
(W – wykład; C – ćwiczenia; K – konwersatorium; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium; 

PZ - praktyka) 

 

Lp. Tematyka ćwiczeń 
Liczba 

godzin 

C1 
Ekonomia – biznes – instytucja – jednostka. Przypomnienie podstaw ekonomii, 

gospodarowania, podmiotów ekonomicznych. Zasad optymalnego wyboru przy 
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ograniczoności zasobów. Źródła ekonomii instytucjonalnej – przedstawiciele i 

dorobek. Prezentacja pracy własnej studentów. Dyskusja. 

C2 Koncepcja i teoria instytucji. Instytucja a organizacja. 2 

C3 

Rynek – ujęcie instytucjonalne. Instytucjonalna architektura współczesnego 

rynku. Przegląd i prezentacja struktury instytucjonalnej rynku. Prezentacja i 

dyskusja w oparciu o pracę własną studentów. 

2 

C4 

Przedsiębiorstwo jako instytucja i organizacja. Narodziny i stan obecny 

instytucjonalnej teorii przedsiębiorstwa. Teoria agencji. Wielkie korporacje, 

jako instytucje globalne przedsiębiorstw. 

2 

C5 
Państwo jako instytucja. Instytucjonalna teoria państwa. Funkcje państwa w 

systemie gospodarczo – społecznym. Teoria wyboru społecznego. 
2 

C6 

Analiza instytucjonalnego otoczenia biznesu. Ćwiczenia praktyczne w oparciu 

o zgromadzone i usystematyzowane przez studentów dane. Prezentacja 

materiałów, analiza i dyskusja. Odniesienia do najbliższego otoczenia 

gospodarczo – społecznego tj. województwa podkarpackiego. Analiza według 

funkcji instytucji wspierających biznes – ćwiczenia poz.7-12. 

 

 

2 

C7 

Instytucje szkoleniowo – doradcze. Agencje rozwoju regionalnego, ośrodki i 

centra wspierania biznesu, izby przemysłowo – handlowe itp. Prezentacja 

studentów. Dyskusja i odniesienia do lokalnego otoczenia gospodarczo – 

społecznego. 

 

2 

C8 

Instytucje finansujące biznes. Banki, lokalne fundusze pożyczkowe, 

gwarancyjne i poręczeniowe. Prezentacja studentów. Dyskusja i odniesienia 

do lokalnego otoczenia gospodarczo – społecznego. 

2 

C9 

Instytucje wspierające uruchamianie własnej działalności gospodarczej. 

Inkubatory: przedsiębiorczości, technologiczne i akademickie. Prezentacja 

studentów. Dyskusja i odniesienia do lokalnego otoczenia gospodarczo – 

społecznego. 

 

2 

C10 

Instytucje dostarczania i transferu nowoczesnych rozwiązań technicznych i 

technologicznych. Centra transferu technologii, parki technologiczne i 

przemysłowe, parki naukowo – technologiczne, inkubatory technologiczne itp. 

Prezentacja studentów. Dyskusja i odniesienia do lokalnego otoczenia 

gospodarczo – społecznego. 

2 

C11 
Pozostałe instytucje  wspierające biznes. Instytucje kapitału wysokiego ryzyka. 

Fundusze venture capital, private equity. 
2 

C12 

Jednostki samorządu terytorialnego jako instytucje wspierające biznes. Analiza 

przypadku na przykładzie Gminy Miejskiej Przemyśl. Organizacja i 

funkcjonowania „przemyskiej strefy inwestycyjnej”. Sukces czy porażka. 

Dyskusja w oparciu o przygotowaną analizę porównawczą. 

4 

C13 

Wybrane zagadnienia zgłaszane przez studentów lub sugerowane do dyskusji. 

Np. instytucje Unii Europejskiej, instytucje globalne, rola instytucji a globalny 

kryzys finansowy, instytucje a ekonomia społeczne. 

2 

Suma  30 
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7. Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Efekt 

kształcenia 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium 

Projekt

/ 

referat 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01    X    

W_02    j.w.    

U_01    j.w.    

U_02    j.w.    

K_01        Obserwacja 

zaangażowania 

 

8. Metody dydaktyczne (opis) 

 

Ćwiczenia obejmujące praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy. Prowadzone na zasadzie 

samodzielnego przygotowania się studenta do założenia własnej działalności gospodarczej, a 

następnie praktyki tej działalności w relacjach z instytucjami otoczenia biznesu. 

 

9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 
 

Zaliczenie ćwiczeń – zaliczenie z minimalnym wymogiem przygotowania i zaprezentowania pracy 

własnej (prezentacja multimedialna, referat, studium przypadku) aktywność i obecność na 

ćwiczeniach. 

 

9.1. Sposoby oceny 

 

                                                ocena formująca: 

F1 Obserwacja obecności na ćwiczeniach i 

postawy studenta 

 

                                                     ocena podsumowująca (egzamin): 

P1 

Przygotowanie i prezentacja pracy 

własnej, jej zakres, kompleksowość, 

wykorzystane techniki i narzędzia 

analityczne (60%), aktywność (20%), 

obecność na ćwiczeniach (20%) 

 

9.2. Kryteria oceny 

 

Efekt 

kształcenia 
Zaliczenia z oceną 

W_01;  

W_02:   

U_01;  

U_02; 

K_01 

Student zna podstawowy zakres z przedmiotu Instytucjonalne otoczenie biznesu. 

Posiada wiedzę z instytucjonalnych podstaw ekonomii. Potrafi wymienić i 

scharakteryzować podstawowe rodzaje instytucji współczesnych gospodarek 

rynkowych. Rozumie i potrafi zaprezentować znaczenie i płaszczyzny 

oddziaływania instytucji na otaczający je biznes. Ma umiejętność analizy i oceny 

instrumentów oddziaływania instytucji na otoczenie gospodarcze. Umie wymienić i 



 5 

opisać podstawowe instytucje w otaczającym go otoczeniu. Potrafi wskazać 

instytucje z pomocy których można skorzystać w otwarciu własnej działalności 

gospodarczej. Umie przygotować i zaprezentować pracę własną, poprawnie 

konstruuje je stronę merytoryczną, formalną i techniczną. Jest aktywny i 

współpracuje z zespołem. 

 

10. Literatura:  

 

a) podstawowa 

1. Alińska A., Pietrzak B. (red.), Stabilność systemu finansowego, instytucje instrumenty 

uwarunkowania, Warszawa 2012. 

2. Ruszała J., Filipiak B., Instytucjonalne otoczenie biznesu, rozwój wsparcie instrumenty, 

Warszawa 2009.  

3. Włudka T., Smaga M. (red.), Instytucje gospodarki rynkowej, Warszawa 2012. 

 

b) uzupełniająca 

1. Boska J. W., Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Warszawa 2013. 

2. Morawski W., Konfiguracje globalne struktury agencje instytucje, Warszawa 2010. 

3. Rudolf S., Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, Kielce 2012. 

4. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, Warszawa 2012. 

 

11. Nakład pracy studenta 

 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach - 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 

Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach 30 h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/laboratoriów 30 h 

Udział w konsultacjach 5 h 

Wykonanie projektu i dokumentacji 30 h 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia  15 h 

Udział w zaliczeniu 2 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 h 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach kontaktowych 37 h = 1,5 ECTS 

Praca samodzielna studenta 75 h = 2,5 ECTS 

 

12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 

Koordynator przedmiotu: dr inż. Janusz Hamryszczak  

 

Dyrektor ISZ PWSW: dr hab. prof. PWSW Marek Delong 

 

 


