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Podstawy przedsiębiorczości w agrobiznesie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPROS.MI2HS.1696.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty humanistyczno-społeczne

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Stanisław Minta

Pozostali prowadzący Stanisław Minta

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest budowanie postaw przedsiębiorczych z ukierunkowaniem na sektor agrobiznesu oraz na prowadzenie
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
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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
Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą
funkcjonowania rynków rolnych i handlu produktami
powstającymi w agrobiznesie.

RR_P7S_WK12 Projekt, Prezentacja,
Udział w dyskusji

W2
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą kwestii
socjologicznych i komunikacji społecznej w sektorze
żywnościowym.

RR_P7S_WG04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

W3 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości w agrobiznesie. RR_P7S_WK12

Projekt, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi pracować w zespole jako kierownik lub
wykonawca części powierzonego zadania i brać
odpowiedzialność za efekty swojej pracy.

RR_P7S_UO08
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

U2

Student potrafi przeprowadzić ocenę słabych
i mocnych stron przedsięwzięcia w celu wyboru
optymalnego rozwiązania problemu zawodowego oraz
ma świadomość permanentnego doskonalenia
kompetencji zawodowych.

RR_P7S_UU09 Prezentacja, Wykonanie
ćwiczeń

U3
Student umie modyfikować działalność w agrobiznesie
w zależności od warunków przyrodniczo-
ekonomicznych.

RR_P7S_UW01 Projekt, Udział w dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi porozumiewać się z podmiotami
administracyjnymi i biznesowymi w formie werbalnej
i pisemnej.

RR_P7S_KK02,
RR_P7S_KO05

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

K2
Student jest przygotowany do podejmowania działań
służących aktywizacji gospodarczej obszarów
wiejskich.

RR_P7S_KO03
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie projektu 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1)      Wprowadzenie do kursu. Organizacja zajęć i omówienie planu ćwiczeń.
Własna działalność gospodarcza czy praca na etat – argumenty za i przeciw.

2)      Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej. Wybór rodzaju
działalności gospodarczej ze względu na ilość właścicieli i dostosowanie do
specyfiki agrobiznesu. Schemat zakładania własnej działalności gospodarczej.

3)      Wypełnianie wniosku CEIDG-1 rejestrującego działalność gospodarczą osoby
fizycznej. Posługiwanie się kodami PKD z ukierunkowaniem na agrobiznes i
działanie na obszarach wiejskich.

4)      Biznes plan – zapoznanie się z typową konstrukcją. Ogólne wskazówki
dotyczące pisania biznes planu. Wskazanie pomysłów do prowadzenia działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich i w sektorze agrobiznesu jako podstawa do
tworzenia własnego biznes planu.

5)      Analiza rynku jako ważny element prowadzenia działalności gospodarczej.
Określanie rynku docelowego i segmentacji rynkowej.

6)      Analiza konkurencji na wybranym przykładzie. Planowanie strategiczne z
wykorzystaniem analizy SWOT.

7)      Źródła finansowania działalności gospodarczej w agrobiznesie i
działalnościach pozarolniczych na obszarach wiejskich. Zapoznanie się z
możliwościami pozyskiwania dotacji, pożyczek, kredytów i innych form
finansowania. Porównanie przykładowych ofert bankowych – ćwiczenia
warsztatowe.

8)      Analiza finansowa w projektach związanych z obszarami wiejskimi i
sektorem gospodarki żywnościowej – warsztaty rachunkowe cz. 1.

9)      Analiza finansowa w projektach związanych z obszarami wiejskimi i
sektorem gospodarki żywnościowej – warsztaty rachunkowe cz. 2.

10)   Zagadnienia wstępne dotyczące marketingu w agrobiznesie w kontekście
planowania działalności przedsiębiorstwa. Koncepcja marketingu mix w wersji 4P.

11)   Polityka produktowa na przykładzie agrobiznesu i działalności pozarolniczych
na obszarach wiejskich – ćwiczenia warsztatowe.

12)   Polityka cenowa na przykładzie agrobiznesu i działalności pozarolniczych na
obszarach wiejskich – ćwiczenia warsztatowe.

13)   Polityka dystrybucyjna i promocyjna na przykładzie agrobiznesu i działalności
pozarolniczych na obszarach wiejskich – ćwiczenia warsztatowe.

14)   Przygotowywanie prezentacji biznes planów w formie papierowej i
multimedialnej.

15)   Prezentacja przygotowanych biznes planów i ich ocena. Podsumowanie i
zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Aktywność na zajęciach, Prezentacja, Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń 100%

Wymagania wstępne
podstawy ekonomii, podstawy produkcji rolniczej

Literatura
Obowiązkowa

Mućko P., Sokół A., (2016): Jak założyć i prowadzić własną firmę. Wydanie VII. CeDeWu, Warszawa.1.
Griffin R.W.: (2004) Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa.2.
Polska Klasyfikacja Działalność (PKD). Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. Dz. U. 251, poz.3.
1885.

Dodatkowa

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, www.ceidg.gov.pl1.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.arimr.gov.pl2.
Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do uznawania wiedzy z zakresu nauk rolniczych w rozwiązywani problemów
zawodowych, a także zasięgania opinii ekspertów

RR_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do inicjowania i podejmowania działań na rzecz interesu społecznego oraz
wypełniania zobowiązań społecznych

RR_P7S_KO05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

RR_P7S_UO08 Absolwent potrafi kierować zespołami ludzkimi, współdziałać i pracować w grupie, podejmować
odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania

RR_P7S_UU09 Absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego i realizować własną karierę zawodowa
i naukową, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie

RR_P7S_UW01 Absolwent potrafi analizować i modyfikować działalność gospodarstwa rolnego, dostosować i opracować
technologie produkcji do warunków przyrodniczych i ekonomicznych

RR_P7S_WG04
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu gospodarowania na terenach
rolniczych, oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze i kształtowania relacji człowiek-
środowisko,

RR_P7S_WK12 Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,
uwarunkowania wspólnej polityki rolnej i funkcjonowania rynku rolnego oraz handlu produktami rolniczymi


