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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
 Projekty inwestycyjne w gospodarstwach 
rolniczych 

Nazwa w języku angielskim:   Investment project in the agriculture farms 

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):  pierwszy stopień 

Rok studiów:   III 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Halina Kałuża – prof. UP-H 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Halina Kałuża, dr inż. Agnieszka 
Ginter 

Założenia i cele przedmiotu: 

1.Zapoznanie studenta z pojęciem  projektu 
inwestycyjnego i jego cechami w 
gospodarstwie rolniczym 
2. Zapoznanie studenta z metodologią 
pozwalającą na wdrożenie projektu 
inwestycyjnego w gospodarstwie rolniczym 
3. Zapoznanie studenta z istotą ewaluacji 
projektu inwestycyjnego 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

WIEDZA 

Symbol 
efektu 
kierunkowe
go 

WO1 
Student zna i rozumie zasady opracowywania projektów inwestycyjnych w 
gospodarstwach rolniczych. 

KW_O1 

WO2 
Student posiada wiedzę dotyczącą metodologii opracowywania projektów 
inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych 

KW_O2 

WO3 
Student posiada wiedzę dotyczącą zarządzania projektem inwestycyjnym w 
gospodarstwie rolniczym. 

KW_02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

UO1 
Student posiada zdolność zdefiniowania podstawowych pojęć z zakresu oceny 
projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych 

KU_01 

UO2 
Student potrafi zaplanować i opracować projekt inwestycyjny w gospodarstwie 
rolniczym i wskazać jego charakter wdrożeniowy 

KU_02 

UO3 
Student potrafi samodzielnie obliczyć produkty projektu inwestycyjnego w 
gospodarstwie rolniczym i umie je analizować. 

KU_03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



KO1 
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrafi uzupełnić i doskonalić 
nabytą wiedzę w zakresie opracowywania projektów inwestycyjnych 

KK_01 

KO2 
Student potrafi formułować pytania i opinie związane z projektami inwestycyjnymi 
w gospodarstwach rolniczych 

 

Forma i typy zajęć:  Studia stacjonarne :wykład (15 godzin), ćwiczenia audytoryjne (30 godzin) 
Studia niestacjonarne: wykład (8 godzin), ćwiczenia audytoryjne (16 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student powinien znać podstawowe pojęcia z ekonomii, ekonomiki i organizacji gospodarstw 
rolniczych, polityki rozwoju obszarów wiejskich 

Treści modułu kształcenia: 

1.Podstawowe pojęcia związane z inwestowaniem w gospodarstwach rolniczych 

2.Istota i znaczenie projektu inwestycyjnego, czynniki inwestycyjne 

3.Innowacyjność projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych 

4. Instytucjonalne uwarunkowania projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych 

5.Tło strategiczne projektu inwestycyjnego 

6. Zasady procesu planowania projektów inwestycyjnych 

7.Podstawowe cechy projektu inwestycyjnego i metody jego oceny 

8.Planowanie inwestycji w gospodarstwach rolniczych 

9. Potrzeby finansowe gospodarstw rolnych na realizację inwestycji 

10.Etapy przygotowywania projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych 

11.Sposoby finansowania projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych 

12.Wartość dodana projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych 

13.Ewaluacja projektów inwestycyjnych i ich monitoring 

14.Rola projektów inwestycyjnych w modernizacji gospodarstw rolnych 

15.Bariery wdrażania projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych 

16.Fundusze unijne w finansowaniu inwestycji w gospodarstwach rolniczych 

Literatura podstawowa: 

1. Pabianiak P.: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Wyd. Business Concepts, 2016 

2..Pastuła M., Cieślik R.: Projekty inwestycyjne. Wyd. Difin, 2015 

3.Kosiński J.: Nowe techniki w projektowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyd. Orgmasz, 
2001 

Literatura dodatkowa: 

1.Bień W. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. Difin, 2008 
2.Jakubczyc J.: Metody oceny projektu gospodarczego, 2011  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, analiza 
przypadku, dyskusja, opracowywanie projektu inwestycyjnego w wybranym gospodarstwie 
rolnym - prezentacja 



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

WO1, WO2, WO3 – kolokwium; UO1,UO2, UO3,KO1, KO2- prezentacja 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę: zasadniczy wpływa na ocenę końcową ma 
kolokwium (60 %) oraz  wykonanie projektu inwestycyjnego w gospodarstwie rolnym (40 %). 
Pozytywne zaliczenie przedmiotu: spełnienie każdego warunku: 

- pozytywna ocena z kolokwium( co najmniej 51 % maksymalnej liczby punktów) 

-  prezentacja zaplanowanego projektu inwestycyjnego w gospodarstwie rolnym 

 Kryterium oceniania kolokwium: 

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51 – 60 61-7 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.) 

 stacjonarne niestacjonarne 

1.Liczba godzin kontaktowych, w tym: 
 

  

udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 30 16 

udział w konsultacjach 5 10 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 

  

Przygotowanie się do kolokwium 15 25 

Przygotowanie prezentacji 10 16 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 
3 

 

 

 

 



 


