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Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPROS.I10B.1521.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Kalisiak-Mędelska

Pozostali prowadzący Magdalena Kalisiak-Mędelska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot ma na celu: zapoznanie z organizacją, jej funkcjonowaniem; zapoznanie z procesem zarządzania
organizacją ora podejmowania decyzji oraz uświadomienie jak ważne jest otoczenie organizacji i zachodzące
relacje.

C2 Przedmiot ma celu przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe prawa ekonomii i rynku oraz prawa
rządzących produkcją, wymianą i konsumpcją. RR_P6S_WK16 Zaliczenie pisemne

W2
zasady tworzenia i organizacji gospodarstwa rolnego
oraz zna zasady prowadzenia działalności
gospodarczej.

RR_P6S_WG07 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać analizy czynników wpływających
na produkcję rolniczą. RR_P6S_UW03 Prezentacja

U2 kierować zespołem przyjmując odpowiedzialność
za efekty jego pracy. RR_P6S_UO08 Prezentacja

U3 planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego,
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. RR_P6S_UU09 Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykonania i rozwiązywania prostych zadań
badawczych i projektowych pod kierunkiem opiekuna
naukowego.

RR_P6S_KK01 Prezentacja

K2
myśleć i działać kreatywnie oraz zakładać i prowadzić
indywidualne przedsiębiorstwo związane z produkcją
rolniczą.

RR_P6S_KO05 Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie do zajęć 20

Konsultacje 5

Udział w egzaminie 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
40

ECTS
1.5
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Zarządzanie jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji, jego znaczenie i funkcje.

Znaczenie i sposoby realizacji poszczególnych etapów procesu zarządzania.

Planowanie jako szczególny element zarządzania.

Proces podejmowania decyzji.

Organizacja, jej cechy oraz miejsce w otoczeniu.

Analiza otoczenia.

Przywództwo.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Istota i proces komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Wykład

2.

Organizacja i jej otoczenie.

Zaplanuj organizację - struktura organizacyjna. 

Planowanie i wyznaczanie celów.

Procesy decyzyjny w organizacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Władza, autorytet, style kierowania.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. 

Modele kultur organizacyjnych i ich wpływ na zarządzanie 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Prezentacja 50%
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Wymagania wstępne
Ekonomia, socjologia

Literatura
Obowiązkowa

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2009 r.1.
Kozielski R., Biznes nowych możliwości, Warszawa 2017.2.
Jemielniak D., Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Warszawa 2014.3.
Glinka B. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Warszawa 2016.4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

RR_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, prowadzenia przedsiębiorstwa
związanego z produkcją rolniczą

RR_P6S_UO08 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, kierować zespołem
przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy

RR_P6S_UU09 Absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju naukowego i zawodowego, rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy związanej z wykonywanym zawodem

RR_P6S_UW03 Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny czynników wpływających na produkcję rolniczą i jej
jakość oraz stan środowiska naturalnego (inżynierski)

RR_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu tworzenia i organizacji gospodarstwa rolnego,
wyposażenie technicznego rolnictwa oraz prowadzenia działalności gospodarczej

RR_P6S_WK16
Absolwent zna i rozumie podstawowe prawa ekonomii i rynku rolnego, funkcjonowania systemu
kapitałowego, bankowego i pieniądza, oraz prawa rządzące produkcją, wymianą i konsumpcją, a także
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości


