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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  RYNEK AGROBIZNESU 

Nazwa w języku angielskim:  
 The market of agrobusiness 

 

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:  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: 

Celem kształcenia jest poznanie przez studenta 
zależności pomiędzy głównymi elementami rynku: 
popytem, podażą i cenami, organizacji rynku 
agrobiznesu, rynków poszczególnych produktów 
rolniczych. Efektem kształcenia powinno być 
nabycie umiejętności przeprowadzenia analizy 
poszczególnych rynków rolnych. 

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; K_W03 

W_O2 
Posiada ogólne wiadomości z zakresu rynku obejmujące podstawowe definicje i 
pojęcia 

K_W02 

W_O3 
Zna zasady i podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej w 
układzie lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

K_W02; K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_O1 
Posiada zdolność zdobywania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego 
agrobiznesu ze szczególnym uwzględnieniem elementów merytorycznych 
przedstawionych w obszarze wiedzy. 

K_U01 

U_O2 
Uaktualnia zasoby posiadanych wiadomości w związku z zachodzącymi zmianami 
w agrobiznesie 

K_U01; K_U03 

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

K_U04; K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_O1 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu agrobiznesu oraz 
konieczności stałego aktualizowania wiedzy ekonomiczno-rolniczej oraz 
podnoszenia kompetencji zawodowych. 

K_K01; K_K02 

K_O2 Docenia rolę pracy zespołowej i rozumie znaczenie komunikacji w organizacjach K_K02; K_K03 

Forma i typy zajęć: Wykład, ćwiczenia audytoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student powinien znać podstawowe pojęcia i zagadnienia z ekonomii i podstaw 
agrobiznesu 

Treści modułu kształcenia: 

W trakcie zajęć student zostanie wprowadzony w zagadnienie rynku agrobiznesu przez poznanie 
jego miejsca w gospodarce rynkowej.  
Zapoznany zostanie: 
- z podstawowymi zagadnieniami rynku agrobiznesu,  
- elementami i rodzajami rynku, 
- funkcjonowaniem wybranych praw ekonomicznych w rolnictwie,  
- infrastrukturą obszarów wiejskich,  
- organizacją rynku agrobiznesu,  
- systemem usług dla rolnictwa funkcjonujących na poziomie gminy, powiatu i województwa,  
- zaopatrzeniem i skupem produktów rolniczych, 
- z podstawowymi jednostkami i instytucjami obsługi produkcyjnej rolnictwa.  
- międzynarodowym rynkiem produktów rolno-spożywczych 
- zaopatrzeniem rolnictwa i przemysłu spożywczego 
- podstawowe instytucje obsługi produkcyjnej w gminie 
- rynkami podstawowych produktów pochodzenia roślinnego 
- wybranymi rynkami produktów pochodzenia zwierzęcego 
- rynkami środków produkcji dla rolnictwa 
- infrastrukturą na obszarach wiejskich 
- zapleczem technicznym agrobiznesu 
- systemem przepływu i gromadzenia informacji w sektorze rolnym  
Przeanalizuje również: 
- rynek pracy na obszarach wiejskich,  
- działalność, strukturę organizacyjną oraz zatrudnienie w instytucjach działających na rynku 
rolnym, 
- problem bezrobocia. 
Student przeprowadzi także analizę wybranego rynku rolnego. 

Literatura podstawowa: 

1. Jasiulewicz M., Gostomczyk W., Kiełczewski R. Podstawy agrobiznesu, Politechnika 
Koszalińska 2002.  

2. Kapusta F., Teoria agrobiznesu, cz. 1, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001. 
3. Makarski S., Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego, UMCS, Lublin 1998. 
4. Sznajder M., Trębacz A., Adamczyk G., Rynek rolny, Poznan 1997. 
5. Woś A., Podstawy agrobiznesu, Wydawnictwa PWSBiA, Warszawa 1996. 
6. Woś A. (red.), Agrobiznes – makroekonomika, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996. 
7. Woś A. (red.), Agrobiznes – mikroekonomika, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996. 

Literatura dodatkowa: 



1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 
2001 roku, red. A. Woś, IERiGŻ, Warszawa 2002. 
2. Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998. 
3. Fereniec J., Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 
1999.  
4. Makarski S., Przedsiębiorczość w agrobiznesie, Warszawa 2000. 

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 30 16 

- udział w konsultacjach 5 6 

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

  

- przygotowanie się do kolokwium 5 15 

- opracowanie studium przypadku 10 10 

- przegląd literatury przedmiotu i 
materiałów elektronicznych 

10 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 


