
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Ekonomia 

Nazwa w języku angielskim:  Economics 

Język wykładowy: Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Rolnictwo 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii 

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

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Agnieszka Ginter 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu:  

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

WIEDZA 

Symbol 
efektu 
kierunkowe
go 

WO1 
Student ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii niezbędną do zrozumienia 
zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce rynkowej, powiązanych z 
działalnością rolniczą. 

K_WO1 

WO2 
Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną niezbędną do prowadzenia 
działalności gospodarczej w sektorze rolnictwa i jego otoczeniu 
 

K_WO2 

WO3 
Zna czynniki produkcji, podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem  
rolnym. 

K_WO3 

 UMIEJĘTNOŚCI  

UO1 
Posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i dokonuje ich 
analizy  pod kątem przydatności w rozumieniu ekonomii 

K_UO1 

UO2 
Wyznacza wartości oraz ocenia podstawowe wielkości ekonomiczne. Posługuje 
się miernikami ekonomicznymi, potrafi zastosować rachunek ekonomiczny 

K_UO2, 
K_UO11 

UO3 
Potrafi wskazać zasady prawne w podejmowaniu decyzji dotyczącej działalności 
gospodarczej w sektorze rolnym. 

K_UO11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

KO1 
Jest zorientowany w obszarze poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze 
ekonomii, rozumie konieczność aktualizowania swojej wiedzy 

K_KO1 

KO2 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy zespołowej 

K-KO2, 
K_KO3 

Forma i typy zajęć: Wykład/ćwiczenia audytoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Student powinien posiadać wiedzę z dziedziny ekonomii na poziomie szkoły średniej 

Treści modułu kształcenia: 

Pojecie ekonomii 
Podstawowe kategorie i prawa ekonomii 
Gospodarka i jej sektory 
Gospodarka Polski na tle Europy 
Czynniki produkcji – ziemia, praca, kapitał, organizacja 
Transformacja systemowa – przyczyny, skutki 
Gospodarka rynkowa – jej cechy ( zalety i wady) 
Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej  
Struktura przedmiotowa rynku – popyt, podaż, cena  
Podstawy teorii wyboru konsumenta 
 Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie, pojecie zysku 
Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto i Dochód Narodowy  
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania  
Budżet państwa – pojęcie deficytu i długu publicznego  
Pieniądz i jego funkcje  
Inflacja – pojęcie, przyczyny i sposoby pomiaru 
Cykl koniunkturalny – charakterystyka poszczególnych jego faz 
Polityka rynku pracy 
Bezrobocie – polityka państwa przeciw bezrobociu 
System bankowy. Bank centralny i jego funkcje  
Globalizacja procesów gospodarczych 

Literatura podstawowa: 

R.Milewski, E.Kwiatkowski (red.): Podstawy ekonomii. Wyd. PWN, Warszawa 2005 
M. Nasiłowski: System rynkowy, podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd.Key  Text. Warszawa 1996 r. 
S. Marcinak (red.): Makro- i mikroekonomia dla inżynierów. Wyd. PWN, Warszawa 1995. 
A.B.Kisiel – Łowczyc :Współczesna gospodarka światowa. Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004 
E.Haliżak (red.):Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Wyd. PWN, Bydgoszcz - Warszawa 2003 

 

Literatura dodatkowa: 

T.Włudyka, M. Smaga :Instytucje gospodarki rynkowej. Wyd. Lex, Warszawa 2012 
A. Majchrzycka-Guzowska: Finanse w gospodarce rynkowej. Wyd. WSiP, Warszawa 1997 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład z prezentacją multimedialną 

ćwiczenia audytoryjne: dyskusja/rozwiązywanie zadań 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie pisemne WO1,WO2, UO1, KO1 

Kolokwium , WO3,UO2, UO3, KO2 

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu :spełnienie każdego z trzech niżej opisanych 
warunków 

1.uzysaknie co najmniej  20 punktów  z kolokwiów 

2.uzysaknie łącznie co najmniej 40 punktów z kolokwiów i zaliczenia pisemnego 

3.uzyskanie łącznie co najmniej  51 punktów ze wszystkich form zaliczenia 

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 
 

 
Sposób uzyskania punktów: 
1.pierwsze kolokwium 25 pkt 
2.drugie kolokwium 25 pkt 
3.pisemne zaliczenie 50 pkt 
 
Poprawy zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS: 

 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St.niestacjonarne 

1.Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

Udział w wykładach 3 3 

Udział w ćwiczeniach 10 10 

Udział w konsultacjach 1 1 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 1 1 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 5 

Przygotowanie się do zaliczenia 5 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 25 

\ 

 

 

 

 


