
Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ekonomika i organizacja rolnictwa 

Nazwa w języku angielskim:  Economics and organization of agriculture 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Rolnictwo 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii 

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

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

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Agnieszka Ginter 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z 
zakresu ekonomiki rolnictwa 
Zapoznanie z metodami liczenia kategorii 
produkcji, kosztów i dochodów 
Zaznajomienie z podstawowymi działami i 
gałęziami w produkcji rolniczej  
 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego 

W 01 
Identyfikuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki i 
organizacji produkcji rolniczej 

K_W01, K_W02, 
K_W03 

W 02 Zna czynniki wpływające na funkcjonowanie rolnictwa K_W02, K_W03 

W 03 
Wyjaśnia zasady organizacji i rozwoju gospodarstwa 
rodzinnego  

K_W02, K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U 01 
Posiada umiejętność obliczenia kosztów i opłacalności 
produkcji, potrafi zastosować rachunek ekonomiczny 

K_U01, K_U11 

U 02 Szacuje siłę ekonomiczną gospodarstwa rodzinnego K_U02 

U 03 
Potrafi oszacować zasoby czynników produkcji w 
gospodarstwie 

K_U03, K_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K 01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności z zakresu 
kosztów i opłacalności różnych działów i gałęzi w produkcji 

K_K01 



rolniczej 

K 02 
Jest zorientowany odnośnie ryzyka ekonomicznego i 
produkcyjnego wynikającego z działalności rolniczej 

K_K02, K_K07 

Forma i typy zajęć: Wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (30 godz.)  

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

 znajomość podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii 

Treści modułu kształcenia: 

Znani ekonomiści rolnictwa. 
Miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej.  
Społeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga oraz pozycja polskiego rolnictwa na tle 
wybranych krajów UE.  
Organizacja gospodarstwa rolniczego.  
Czynniki produkcji w rolnictwie. Kategorie produkcji.  
Nakłady i koszty oraz opłacalność produkcji rolniczej.  
Dochody w rolnictwie oraz ich obliczanie.  
Kalkulacje rolnicze.  
Rachunek ekonomiczny w gospodarstwie rolniczym.  
Wskaźniki efektywności gospodarowania. 
Organizacja produkcji w gospodarstwie rolniczym.  
Charakterystyka ekonomiczno-organizacyjna produkcji roślinnej .  
Charakterystyka ekonomiczno-organizacyjna produkcji zwierzęcej. 
 
Literatura podstawowa:  
 

1. J. Fereniec : Ekonomika i organizacja rolnictwa  Wyd. Key Text1999 
2. Analiza ekonomiczna gospodarstwa rolniczego w ćwiczeniach i zadaniach. Red. H. Kałuża 

Wyd. Akademia Podlaska, Siedlce 2005r. 

Literatura dodatkowa:  
 

1. L. Goraj, S. Mańko: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym 
gospodarstwie rolnym. Wyd. DIFIN, Warszawa, 2009  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład -  przekaz słowny wspomagany prezentacją multimedialną; ćwiczenia – obliczanie zadań, 
prezentacja wyników, dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny – W_01, W_02, W_03; 

2 kolokwia – U_01, U_02, U_03, K_01, K_02 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   



Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu 
jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń 

Sposób oceniania prac z przedmiotu: 

Przedział 
punktacji 
(%) 

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 (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Liczba godz. kontaktowych w tym: 
 

 
 

Udział w wykładach 15 
16 

Udział w ćwiczeniach 30 
16 

Udział w konsultacjach 10 
8 

Liczba godz. samodzielnej pracy studenta w tym :  
 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
 

15 
25 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 
 

12 
15 

Przygotowanie się do egzaminu 18 
20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 
 

 


