TEMATY, PROBLEMATYKA I TERMINOLOGIA PORUSZANA NA LEKCJI
IV.PODATKI I UBEZPIECZENIA
rodzaje podatków w Polsce (podział według różnych kryteriów, charakterystyka
ważniejszych podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym VAT), wpływ podatków na
gospodarkę kraju oraz na przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe podatek
dochodowy liniowy czy podatek dochodowy progresywny, „Dzień Wolności Podatkowej”
Roczne rozliczenie podatku
PIT (pojęcie), dochody, przychody, koszty, ulgi podatkowe (w tym wspólne
dochodowego
opodatkowanie), kwota wolna od podatku, rodzaje podstawowych formularzy
podatkowych, zasady składania rocznej deklaracji podatkowej i obliczania podatku
dochodowego od osób fizycznych
Ubezpieczenia majątkowe
rodzaje ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia majątkowe, relacja między zakresem ochrony
i sumą ubezpieczenia a wysokością składki, obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela,
kryteria wyboru ubezpieczenia AC
Ubezpieczenia osobowe
ubezpieczenia osobowe, w tym ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe,
chorobowe, wypadkowe), analizowanie zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia
(OWU) na przykładzie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
inwestowanie w ramach trzeciego filaru ubezpieczeń społecznych
Jak uzyskać odszkodowanie
wypłata odszkodowania lub świadczenia, roszczenia z umowy ubezpieczenia, jak napisać
lub świadczenie z
reklamację do ubezpieczyciela, jak napisać skargę do Rzecznika Finansowego,
ubezpieczenia?
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
V. PRACA
Rynek pracy
bodźce skłaniające człowieka do pracy, motywy aktywności zawodowej człowieka,
podmioty rynku pracy, popyt i podaż na rynku pracy, czynniki wpływające na wielkość
popytu i podaży na rynku pracy, podstawowe mierniki i wskaźniki rynku pracy, w tym
współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia,
nierównowaga na rynku pracy
Poszukiwanie pracy
aktywne poszukiwanie pracy, rozpoznanie rynku pracy, rozpoznanie własnych
predyspozycji i możliwości zawodowych, kompetencje miękkie, metody poszukiwania
pracy, źródła informacji o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy,
ocena własnych kompetencji i możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez
wolontariat, praktyki lub staż oraz znalezienia pracy a rynku lokalnym, regionalnym,
krajowym i międzynarodowym
Jak przygotować dokumenty
dokumenty aplikacyjne i zasady ich tworzenia, Europass CV, najczęstsze błędy w CV
aplikacyjne?
i listach motywacyjnych
Rozmowa kwalifikacyjna
przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, eksponowanie swoich zalet podczas
rozmowy kwalifikacyjnej, najczęstsze pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Zatrudnienie
podstawy prawne zatrudnienia i podstawowe zasady prawa pracy, formy zatrudnienia
(stosunek pracy, umowy cywilnoprawne), rodzaje umów o pracę, formy rozwiązania
umowy o pracę, formy rozwiązania stosunku pracy, świadectwo pracy, umowa zlecenie
i umowa o dzieło, różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi, płaca
i rodzaje systemów płacy, funkcje płacy, rodzaje i formy wynagrodzeń, wynagrodzenie
netto i wynagrodzenie brutto, obliczanie płacy netto, obliczanie całkowitych kosztów
płacy
Prawa
prawa i obowiązki pracownika (w tym młodocianego) oraz pracodawcy, specyfika
i obowiązki pracownika
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje urlopów przysługujących pracownikowi
i pracodawcy
na podstawie zapisów Kodeksu pracy, zasady dobrej organizacji oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy na konkretnym stanowisku pracy
Etyka w pracy
etyczne i nieetyczne zachowania pracodawcy, mobbing w pracy (przejawy, skutki,
i ochrona praw pracowniczych sposoby przeciwdziałania), nieetyczne zachowania pracownika etyczny pracownik, rola
Państwowej Inspekcji Pracy oraz związków zawodowych w ochronie praw pracowniczych
VI. PRZEDSIĘBIORSTWO
Cele i rodzaje działalności
społeczne i ekonomiczne cele działalności gospodarczej, rodzaje działalności
gospodarczej
gospodarczej, klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na wielkość zatrudnienia i formę
Podatki

Biznesplan
Formy organizacyjno-prawne
działalności gospodarczej

Zakładanie przedsiębiorstwa

Analiza otoczenia

Zarządzanie
przedsiębiorstwem

Marketing

Efekty finansowe działalności
przedsiębiorstwa
Księgowość przedsiębiorstwa

Etyka w biznesie

własności, przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstwa, innowacyjne
modele biznesu (w tym start-upy)
biznesplan (pojęcie), zasady tworzenia biznesplanu, struktura biznesplanu i jego
podstawowe elementy
formy organizacyjno--prawne przedsiębiorstw (indywidualna działalność gospodarcza,
spółka cywilna, spółki handlowe) i przedsiębiorczości społecznej (spółdzielnia pracy,
spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie, fundacja), związki spółek (koncerny, holdingi,
monopole, korporacje)
sposoby finansowania działalności gospodarczej lub projektowanego przedsięwzięcia,
procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa, inkubatory
przedsiębiorczości, akceleratory biznesu, sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa,
procedury i wymagania związane z likwidacją działalności gospodarczej
otoczenie przedsiębiorstwa (mikrootoczenie i makrootoczenie), mocne i słabe strony
oraz szanse i zagrożenia projektowanego przedsięwzięcia, przykład analizy rynku, na
którym działa przedsiębiorstwo, analiza SWOT
przebieg procesu zarządzania, organizacja pracy, zasady doboru pracowników, zasady
pracy zespołowej, zarządzanie personelem (cechy dobrego lidera i wykonawcy, style
kierowania), sposoby motywowania pracowników, zarządzanie oparte na koncepcji
przywództwa
marketing (pojęcie), główne instrumenty marketingowe (marketing mix), działania
promocyjne , rodzaje i funkcje reklamy , pozytywne i negatywne przykłady wpływu
reklamy na klientów. kreowanie marki firmy
przychody, koszty i ich rodzaje, wynik finansowy działalności, próg rentowności i sposób
jego określania, wskaźniki rentowności
podstawowe zasady księgowości, podstawowe dowody księgowe, podatkowa księga
przychodów i rozchodów, wady i zalety poszczególnych form opodatkowania
przedsiębiorstw podatkiem dochodowym, podatki, którymi może być objęty
przedsiębiorca
etyczne oraz nieetyczne działania w biznesie, etyka zawodowa, podstawowe wartości
etyczne w biznesie, korupcja i jej rodzaje, szara strefa – przyczyny i negatywne skutki jej
rozwoju

