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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy agrobiznesu 

Nazwa w języku angielskim:   Basics of agribusiness 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Rolnictwo 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Moduł specjalnościowy 

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

Rok studiów:   II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr inż. Marek Niewęgłowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Marek Niewęgłowski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student powinien opanować podstawowe 
wiadomości teoretycznych z zakresu ekonomii i 
zarządzania, znajomość podstawowych mierników i 
wskaźników makro- i mikroekonomicznych oraz 
umiejętność ich obliczania. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_1 Posiada podstawowe wiadomości o funkcjach biznesu K_W02 

W_2 
Zna i rozumie znaczenie podstawowej terminologii z zakresu celów, metod i 
kierunków rozwoju biznesu. 

K_W03 

W_3 
Posiada podstawowy zasób wiadomości z  zakresu podstaw ekonomicznych 
biznesu w rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu. 

K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_1 
Posiada zdolność zdobywania wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów 
agrobiznesu ze szczególnym uwzględnieniem elementów  podstaw 
ekonomicznych biznesu 

K_U01 

U_2 
Potrafi stosować narzędzia służące do rozwiązywania współczesnych problemów 
ekonomiki biznesu. 

K_U04 

U_3 
Ma opanowane podstawowe umiejętności konstruowania narzędzi badawczych w 
dziedzinie ekonomiki biznesu. 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_1 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z podstaw ekonomicznych 
biznesu oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji zawodowych. 

K_K01 

K_2 Rozumie i docenia znaczenie komunikacji w organizacjach. K_K02 

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 następującymi zagadnieniami: 
- Historyczne uwarunkowania kształtowania się agrobiznesu na świecie i w Polsce 
- Charakterystyka wybranych elementów otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa w agrobiznesie. 
- Istota mechanizmów gospodarki rynkowej. 
- Rynek rolny – jego instytucje i charakterystyka wybranych rynków szczegółowych 
- Interwencjonizm państwa w rolnictwie. 
- Przedsiębiorczość i  podstawowe cechy przedsiębiorstwa. 
- Charakterystyka produkcji, handlu i usług w działalności gospodarczej. 
- Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw. 
- Środki trwałe i obrotowe w prowadzeniu przedsiębiorstwa  agrobiznesu i  gospodarstwa rolniczego. 
- Źródła finansowania działalności gospodarczej. 
- Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi. 
- Strategie i problemy zarządzania strategicznego. 
- Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesu. 
- Charakterystyka działań funkcjonalnych w przedsiębiorstwie. 
- Teoretyczne podstawy analizy ekonomicznej. 
- Mierniki i wskaźniki jako narzędzia badań ekonomicznych. 
- Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, ich charakterystyka i wykonywanie  obliczeń. 
- Charakterystyka wybranych wielkości makroekonomicznych z zakresu agrobiznesu i rolnictwa. 
- Wskaźniki cen produktów i  środków produkcji oraz relacje cen i ich analiza. 
- Bilanse podstawowych produktów rolnych. 
- Ocena wybranych wskaźników wyników produkcyjno-ekonomicznych – analiza porównawcza. 
- Analiza rynku – wybrane elementy. 

Literatura podstawowa: 

1. Lichtarski J. (red.), 1999: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław. 
2. Sierpińska M., Jachna T., 1995: Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych. PWN, 

Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Łęczycki K. (red.), 2003: Przedsiębiorstwo w agrobiznesie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 
Siedlce. 

2. Czasopisma: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  następuje 
podczas kolokwium pisemnego lub odpowiedzi ustnej sprawdzającej stopień opanowania przez studentów 
materiału wykładowego i ćwiczeniowego 

Forma i warunki zaliczenia: 

Student uzyskuje zaliczenie zajęć na podstawie pozytywnego wyniku kolokwium lub odpowiedzi ustnej z 
zagadnień modułu kształcenia. Ćwiczenia zaliczane są na podstawie obecności i oceny referatu 
(prezentacji). 

Kryterium oceny dla zaliczenia kolokwium pisemnego: 
91 – 100% - bdb 
81 – 90% -  db+ 
71 – 80% -  db 
61 – 70% - dst+ 
51 – 60% - dst 
50 – 0% - ndst 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 
1. Godziny kontaktowe:  

Studia niestacjonarne 
1. Godziny kontaktowe:  



wykład: 15 h, ćwiczenia 30 h. 
        Konsultacje: 5 h 

2. Praca własna studenta: 
• Zapoznanie z literaturą - 15 h;  
• Przygotowanie referatu – 5 h 
• przygotowanie do kolokwium – 5h; 

Łączna liczba godzin: 75 
Punkty ECTS – 3 

wykład: 8 h, ćwiczenia 16 h. 
        Konsultacje: 6 h 

2. Praca własna studenta: 
• Zapoznanie z literaturą - 25 h;  
• Przygotowanie referatu – 10 h 
• przygotowanie do kolokwium –10 h; 

Łączna liczba godzin: 75 
Punkty ECTS – 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


