PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
Kim jest osoba przedsiębiorcza? Role społeczne i
rodzaje zachowań
 Osoba przedsiębiorcza
 Moje mocne i słabe strony
 Role społeczne
 Konflikty ról
 Role organizacyjne
 Rodzaje zachowań
Podejmowanie decyzji.
 Proces decyzyjny i jego fazy
 Wady oraz zalety indywidualnego i grupowego
podejmowania decyzji
 Bariery w podejmowaniu decyzji
Gospodarka rynkowa. Podmioty gospodarki
 Gospodarka centralnie sterowana
 Transformacja polskiej gospodarki
 Gospodarka rynkowa
 Podmioty gospodarki rynkowej
 Prywatyzacja i reprywatyzacja
Rola państwa w gospodarce. Wzrost i rozwój
gospodarczy państwa
 Przyczyny ingerencji państwa w gospodarkę
 Funkcje ekonomiczne państwa
 Polityka gospodarcza państwa
 Polityka fiskalna i monetarna państwa
 Wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy
 Wskaźniki wzrostu gospodarczego
 Wskaźniki rozwoju gospodarczego
Cykl koniunkturalny, jego przebieg i fazy

Pieniądz. Banki . Rachunki bankowe. Kredyty
 Właściwości, funkcje i cechy pieniądza
 Obieg pieniądza w gospodarce
 Inflacja i jej rodzaje
 Polski system bankowy
 Bank centralny
 Banki komercyjne
 Rola banków w gospodarce
 Rodzaje usług bankowych
 Rachunek bankowy
 Konta osobiste
 Konta firmowe
 Lokaty bankowe
 Karty płatnicze
 Kredyty i ich rodzaje
 Kredyt konsumencki
 RRSO
 Pożyczki

Komunikacja społeczna
 Komunikacja społeczna
 Komunikacja interpersonalna
 Przebieg procesu komunikacji
 Komunikacja werbalna
 Komunikacja niewerbalna – mowa ciała
 Bariery komunikacyjne
 Skuteczne komunikowanie się (dobry nadawca i
odbiorca)
 Konflikty i ich rozwiązywanie.
 Konflikt i jego rodzaje
 Metody rozwiązywania konfliktów (kompromis,
metoda dominacji, liberalna, dwóch zwycięzców)
 Negocjacje, Mediacje i arbitraż
Rynek w gospodarce . Popyt, podaż i cena
 Rynek i jego rodzaje
 Funkcje rynku
 Popyt
 Podaż
 Krzywa popytu i krzywa podaży
 Punkt i cena równowagi rynkowej
Gospodarstwo domowe. Konsument, czyli „król
rynku”
 Gospodarstwo domowe i jego dochody
 Wydatki gospodarstw domowych
 Deficyt w domowych finansach
 Budżet gospodarstwa domowego
 Konsument i jego prawa
 Instytucje stojące na straży praw konsumenta
 Zjawisko zmowy cenowej
 Niezgodność towaru z umową
 Gwarancja
 Reklamacja
 Prawa e-konsumenta
 Rękojmia
Budżet państwa
 Budżet państwa i jego funkcje
 Dochody i wydatki budżetu państwa
Deficyt budżetowy i dług publiczny a gospodarka

Giełda. Rynek kapitałowy w Polsce
 Rynek pierwotny i rynek wtórny
 Giełda (hossa, bessa, makler giełdowy (broker), ,
ceduła giełdowa, indeks giełdowy, akcja, obligacja)
 Analiza tabel z informacjami giełdowymi
 System notowań na GPW
 Główne indeksy giełdowe na GPW

