Wróć do listy

Zarządzaj

[1.08-WZP] Warsztat z zakresu przedsiębiorczości
Opis

Terminy rekrutacji
20.11.2021 08:00 - 20.02.2022 10:00

Zgłoszenia zakończone

06.04.2022 08:00 - 30.04.2022 10:00

Zgłoszenia aktywne

Co dalej?
Kurs trwa 16h. Dostępnych jest zaledwie 50 miejsc.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu
podstaw przedsiębiorczości. Zajęcia będą się odbywać w małych,
10 osobowych grupach, zapewniając maksymalne wykorzystanie
czasu. Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem metod i
technik kształcenia na odległość.
Zakres szkolenia
1. Najbardziej popularne i innowacyjne modele biznesowe
oraz zasady ich powstawania poprzez analizę metody
"problem – solution fit".
2. Metody identyfikacji klientów z uwzględnieniem ich potrzeb
i oczekiwań.
3. Narzędzia badania rynku i rozwoju przedsięwzięcia w
oparciu o proces Customer Development i Lean startup.
4. Minimum Viable Product (MVP), jako sposobu na
weryfikację założeń "product – market fit".
5. Wizerunek firmy i sposoby jego kreowania.
6. Zasady opracowywania propozycji wartości przy
zastosowaniu Value Proposition Canvas, jako podstawy do
przygotowania oferty spełniającej oczekiwania klientów.
7. Zasady prowadzenie firmy w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem najbardziej popularnych form prawnych
działalności gospodarczej, rejestracji firmy, wyboru form
opodatkowania i zasad korzystania z ulg na ubezpieczenia
społeczne (ZUS).

1. Wypełnij ankietę zgłoszenia do udziału w projekcie.
2. Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń i warsztatów
dla studentów w projekcie „ZUT 4.0 - Kierunek:
Przyszłość”
[LINK DO REGULAMINU]
3. Przekaż wypełnioną ankietę do oceny - nie zapomnij o tym
punkcie!
4. Oczekuj na wyniki rekrutacji.
5. Wybierz grupę, do której chcesz się zapisać - pierwszeństwo
zapisów będą mieć osoby z listy podstawowej.
6. W przypadku, gdy osoby z listy podstawowej nie
wypełnią zaproponowanych terminów, zostanie
odblokowana możliwość zapisów dla osób z listy
rezerwowej.

Opiekunowie kursu
Marcin Chodźko
Krzysztof Pietrusewicz

Supergrupa kursów
[ZUT4.0-S-miekkie] Zajęcia związane z rozwojem umiejętności
miękkich studentów
W tylu kursach z tej supergrupy możesz wziąć udział:

3

Grupa kursów
[1.08] Warsztat z zakresu przedsiębiorczości
W tylu kursach z tej grupy możesz wziąć udział:

1

Zarejestruj się - wypełnij ankietę!
Twoje zgłoszenia
Termin rekrutacji
20.11.2021 08:00 - 20.02.2022 10:00

Czas przekazania do oceny
20.11.2021 15:01:53

Ocena punktowa
3,00

Kwalifikacja
Tak

Informacje o zapisach do grup
Nie wyznaczono jeszcze terminu zapisu do grup.

System rekruter.zut.edu.pl powstał w ramach projektu ZUT 4.0 - Kierunek: Przyszłość
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