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Symbol 

 

Opis efektów kształcenia  

uczniów uczestniczących w zajęciach kół naukowych w ramach projektu  

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – PANEL PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

Po ukończeniu zajęć uczeń: 

 

 WIEDZA 

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości 

K_W02 
zna metody i narzędzia pozyskiwania danych i badań, pozwalające opisywać 

organizacje gospodarcze,  

K_W03 
ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) 

związanych z powstawaniem organizacji gospodarczych ,  

K_W04 
ma ogólną wiedzę dotyczącą otoczenia około biznesowego, instytucji oferujących 

wsparcie dla przedsiębiorczości  

K_W05 

 
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości gospodarczej  

K_W06 ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania organizacji 

K_W07 

posiada wiedzę w zakresie procedur formalnych, wymaganych dokumentów, w 

realizacji przedsięwzięć tj. zakładanie firmy, planowanie przedsięwzięć czy składanie 

wniosków projektowych 

 UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi praktycznie stosować wiedzę do analizy problemów oraz do wyrobienia sobie 

opinii o tych problemach i zaproponowania ich rozwiązania  

  

K_U02 
 potrafi właściwie analizować pozyskane dane i opracować dokumenty do realizacji 

założonych przedsięwzięć  

K_U03 
potrafi zorganizować spotkanie z przedstawicielami biznesu i/lub instytucji, pozyskać 

informacje dotyczące uwarunkowań działalności  biznesowej 
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K_U04 
potrafi skutecznie pozyskiwać informacje dla realizacji założonych celów, 

przedsięwzięć innowacyjnych,  

K_U05 
potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, wymieniać się 

informacjami, dokonywać kontroli osiąganych wyników 

K_U06 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień z 

zakresu przedsiębiorczości, a w szczególności  przedstawienia wyników 

realizowanego przedsięwzięcia (tj. wsparcie przedsiębiorstw MSP, prezentacja 

wyników badań) 

K_U07 potrafi opracowywać strategie działania w sferze społeczno- gospodarczej 

K_U08 
potrafi właściwie dobierać i efektywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe w celu 

komunikacji, opracowania dokumentacji i prezentacji rezultatów 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  

K_K02 
jest gotów do podejmowania współpracy z podmiotami sfery społeczno- gospodarczej 

przy realizacji przedsięwzięć  

K_K03 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

K_K04 
jest gotów do ciągłego uczenia się  i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 

K_K05 jest gotów do wykorzystywania narzędzi i danych cyfrowych przy realizacji celów 

 

 

 


