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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
 EKONOMIKA I ORGANIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW AGROBIZNESU 

Nazwa w języku angielskim:   Economics and organization of agrobusiness enterprises 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Rolnictwo 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopień 

Rok studiów:   II 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr inż. Marek Niewęgłowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Marek Niewęgłowski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z 

problematyką funkcjonowania przedsiębiorstwa w 
rolnictwie i jego otoczeniu. Nabycie wiedzy z 
zakresu uwarunkowań ekonomicznych, polityczno-
prawnych, technologicznych, demograficznych i 
społeczno-kulturowych kształtujących prowadzenie 
działalności gospodarczej. Efektem kształcenia 
powinno być nabycie umiejętności przeprowadzenia 
analizy przedsiębiorstwa oraz wykonywania projektu 
reorganizacji przedsiębiorstwa. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_O1 
Zna szczegółowo elementy wchodzące w skład dziedziny gospodarki określanej 
jako agrobiznes oraz zjawiska i przebieg procesów społeczno-ekonomicznych, 
które doprowadziły do ich wyodrębnienia w aktualnym kształcie. 

K_W02 

W_O2 

Posiada wiedzę z zakresu szczegółowych czynników kształtujących 
uwarunkowania ekonomiczne, polityczno-prawne, technologiczne, demograficzne 
i społeczno-kulturowe kształtujących prowadzenie działalności gospodarczej w 
gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach agrobiznesu 

K_W03 

W_O3 Posiada wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw agrobiznesu K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_O1 
Posiada umiejętność przygotowania i sporządzania planów przedsięwzięć 
gospodarczych (biznesplanów) dla przedsiębiorstw agrobiznesu.  

K_U01 

U_O2 
Ma opanowaną umiejętność określania uwarunkowań zewnętrznych (szans i 
zagrożeń) oraz czynników wewnętrznych (mocnych i słabych stron) prowadzenia 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa agrobiznesu (SWOT) 

K_U03 



U_O3 
Posiada zdolność obliczania mierników i wskaźników ekonomiczno-produkcyjnych 
charakteryzujących organizację podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem 
nowych metod i sposobów. 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_O1 Docenia rolę pracy zespołowej i rozumie znaczenie komunikacji w organizacjach K_K02 

K_O2 
Rozumie i docenia znaczenie norm prawnych regulujących funkcjonowanie 
podmiotów ze sfery agrobiznesu 

K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład, ćwiczenia audytoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student powinien znać podstawowe pojęcia i zagadnienia z ekonomii 

Treści modułu kształcenia: 

W trakcie zajęć student zostanie zapoznany z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Omówione będą zagadnienia prawnych podstaw funkcjonowania podmiotów gospodarczych, 
przeprowadzona zostanie analiza działalności przedsiębiorstwa (SWOT) oraz wykonany projekt 
reorganizacji przedsiębiorstwa agrobiznesu (biznesplan), w tym w szczególności: 
- Wprowadzenie do przedsiębiorczości 

- Zestawienie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości w gospodarce 

- Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa 

- Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw agrobiznesu 

- Ekonomiki przedsiębiorstwa  

- Organizacji przedsiębiorstw agrobiznesu 

- Zarys finansowania przedsiębiorstw 

- Obliczanie wskaźników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa  

- Interpretacja wyników oceny wskaźnikowej przedsiębiorstwa  

- Analiza SWOT dla przedsiębiorstwa  

- Biznes plan - teoria 
- Struktura biznes planu 
- Etapy sporządzania biznes planu dla przedsiębiorstw agrobiznesu 

- Opracowanie właściwego biznes planu 

- Analiza i ocena wykonanych biznes planów 

Literatura podstawowa: 

1. Sylwester Makarski, Przedsiębiorczość w agrobiznesie, Warszawa 2000. 
2. Joanna Dąbrowska-Kabasa (red.), 1996: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w 
gospodarce rynkowej. Zarys problematyki. Wyd. FWZWwW, Warszawa. 
3. Mieczysław Nasiłowski, 2005: System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. 
Key Text, Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

1. Łęczycki K., (red.) Przedsiębiorstwo w agrobiznesie. Wyd. Akademia Podlaska, Siedlce 
2003.  
2. Augustyn Woś (red), 1996: Agrobiznes tom I i tom II, Wyd. Key Text, Warszawa. 
3. Jan Czekaj, Zbigniew Dresler, 2002: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy 
teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, dyskusja, 
rozwiązywanie zadań, prezentacje 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium: W_O1, W_O2, W_O3 

Indywidualna praca studenta:U_O1, U_O2, U_O3, K_O1, K_O2 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.  
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwium oraz opracowanie 
studium przypadku związanego z tematyką zajęć ćwiczeniowych. 
Sposób oceniania kolokwium: 

Przedział 
punktacji 

(w %) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (w godz.) 

1.Liczba godz. kontaktowych w tym: st. stacjonarne st. niestacjonarne 

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach 15 16 

- udział w konsultacjach 5 1 

2.Liczba godz. indywidualnej pracy 
studenta, w tym: 

  

- przygotowanie się do kolokwium 5 5 

- opracowanie studium przypadku 5 10 

- przegląd literatury przedmiotu i 
materiałów elektronicznych 

5 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 


