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Ekonomika rolnictwa i organizacja przedsiębiorstw w agrobiznesie II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPAGS.I10B.0579.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Katarzyna Gurdak

Pozostali prowadzący Katarzyna Gurdak

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z metodami analizy i oceny wyposażenia gospodarstw rolnych w podstawowe czynniki
produkcji. Studenci poznają kategorie produkcji rolniczej, metody szacowania kosztów i dochodów rolniczych oraz
metody projektowania gospodarstw rolnych. Studenci otrzymują wiedzę z zakresu metod analizy otoczenia
gospodarstw rolnych i systemów zarządzania. Student nabywa umiejętność opracowania strategii rozwoju
gospodarstwa rolnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
systemy zarządzania finansami gospodarstwa
rolnego.Student posiada wiedzę dotyczącą zasad
opracowania strategii i organizowania procesów
wytwórczych w gospodarstwie.

AG_P6S_WG04,
AG_P6S_WK13

Egzamin pisemny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prowadzić, planować działalność rolniczą oraz
dostosować technologie produkcji do warunków
przyrodniczych i ekonomicznych

AG_P6S_UW01,
AG_P6S_UW07 Projekt, Prezentacja

U2 współpracować w grupie. Student jest zdolny
do zmiany kwalifikacji i roli w pracy zespołowej. AG_P6S_UO13 Projekt, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myślenia i działania w sposób kreatywny
i przedsiębiorczy AG_P6S_KK02 Projekt, Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 60

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



3 / 5

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1-2. Formy organizacyjne i prawne jednostek agrobiznesu.

3-4. Rynkowe uwarunkowania przychodów gospodarstw rolnych.

5-8. Dochody w rolnictwie.

9-10. Nakłady i koszty w gospodarstwie rolniczym.

11-14. Zasady analizy ekonomiczno-finansowej w gospodarstwie rolniczym.

15-16. Wybrane metody oceny opłacalności inwestycji.

17-18. Procesy decyzyjne w gospodarstwach rolnych.

19-20. Biznesplan jako podstawa planowania i organizacji produkcji.

21-22. Realizacja koncepcji Marketing Mix w podmiotach funkconujących w
obszarze agrobiznesu.

23-24. Strategie marketingowe w przedsiębiorstwach rolniczych.

25-27. Strategie rozwoju podmiotów gospodarczych, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarstw rolnych.

28-29. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości.

30. Egzamin

Wykład

2.

1-4. Metody wyliczania kategorii produkcji gospodarstw rolnych

5-8. Metody ustalania dochodów rolniczych.

9-10. Rachunek zysków i strat gospodarstw rolnych.

11. Kolokwium

12-18. Szacownie wartości dodanej brutto gospodarstw w wykorzystaniem
wskaźnika GVA

19-20. Ustalanie źródeł finansowego działalności rolniczej z budżetu UE. 

21-22. Wycena składników majątkowych w wybranym gospodarstwie z
wykorzystaniem wskaźnika NPV.

23-26. Opracowanie analizy SWOT.

27-28. Opracowanie strategii rozwoju gospodarstw rolnych.

29-30. Prezentacja przygotowanych planów rozwoju gospodartsw i ich ocena.
Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia, Praca w grupie, Dyskusja
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Prezentacja, Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
ekonomia, zarządzanie przedsiębiorstwem, rachunkowość

Literatura
Obowiązkowa

Woś A., Agrobiznes, t. 1 i 2, 1996, Wyd. KEY TEXT, Warszawa.1.
Bień W.,2011: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa2.
Godziszewski B., Haffer M., Stankiwicz M.J., Sudoł S. 2011: Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania. Wyd. PWE,3.
Warszawa.
Matejun M. red.nauk.,2012. Zarządzanie małą i średnią firmą. W teorii i ćwiczeniach. Difin, Warszawa.4.

Dodatkowa

Urban S. 2014. Agrobiznes i Biobiznes (teoria i praktyka). Wyd. UE we Wrocławiu1.
Gabrusewicz W. 2007. Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa.2.
Strony internetowe: ARiMR, MRiRW, GUS3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do podejmowania decyzji gospodarczych kierując się dbałością o stan środowiska
oraz mając na uwadze względy ekonomiczne

AG_P6S_UO13 Absolwent potrafi planować pracę własną i zespołową oraz współpracować w grupie, kierować zespołem
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

AG_P6S_UW01
Absolwent potrafi wykorzystać informacje rynkowe do planowania i podejmowania decyzji w
działalnościach gospodarczych w agrobiznesie a także komunikowania się z instytucjami otoczenia
agrobiznesu.

AG_P6S_UW07
Absolwent potrafi dopasować odpowiedni model gospodarowania do występujących warunków a także
zoptymalizować nakłady energetyczne na produkcję rolniczą. zachowując zasady zrównoważonego
rozwoju

AG_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące ekonomiki i organizacji
przedsiębiorstw agrobiznesu, w tym sfery produkcji, obrotu rolnego, przetwórstwa i przechowalnictwa
płodów rolnych.

AG_P6S_WK13 Absolwent zna i rozumiew zaawansowanym stopniu funkcje zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz
zasady logistyki i komunikowania w funkcjonowaniu agrobiznesu.


