
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
 
Część 3.4A-Pracownia praktyczna 

 

Cel zajęć:  
 

Celem przedmiotu jest przeprowadzenie studenta przez wszystkie kroki od pomysłu do założenia 
biznesu. W ramach zajęć studenci poznają sposoby prezentowania pomysłu biznesowego w sposób 
profesjonalny i zgodny z zasadami wystąpień publicznych. Student poznaje techniczne możliwości 
wybranych programów, wykonuje ćwiczenia mające na celu opanowanie umiejętności wygłaszania 
referatu i udziału w dyskusji.  
W ramach zajęć studenci poznają wszystkie formy finansowania biznesu ze szczególnym 
uwzględnieniem finansowania Venture Capital.  
Studenci w ramach zajęć zaplanują biznes własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
symulacji biznesowej.  
 
Zakres tematyczny zajęć: 
 

1. Skąd wziąć pomysł na biznes 
2. Cel prezentacji biznesowej, grupa docelowo prezentacji, bohater przedstawiony w prezentacji, 

historia zaszyta w prezentacji, spójność prezentacji 
3. Formy finansowania działalności gospodarczej  

a. Pożyczki od rodziny,  
b. Kredyty,  
c. Aniołowie biznesu 
d. Venture capital 

4. Planowanie biznesu z wykorzystaniem symulacji biznesowej.  
 
 
Liczba uczestników pracowni praktycznej– około 15 osób/gr.  
  
 

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2021 do września 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 
 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
 
Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu  „Pracownia praktyczna” dla studentów i studentek III 
roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie,  

 
 

w formie:  
pracowni praktycznej- w łącznym wymiarze 30 godzin, w 3 grupach, po 10 godzin  w każdej grupie 
 
 



 
 

 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Poszukiwaniu pomysłów biznesowych. 1 

2. 
Cel prezentacji, Grupa docelowo prezentacji, Bohater 
przedstawiony w prezentacji, Historia zaszyta w prezentacji 

2 

3. 
Formy finansowania biznesu z uwzględnieniem finasowania 
wysokiego ryzyka. 

2 

4. Planowanie biznesu z wykorzystaniem symulacji biznesowych 5 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
 
 


