Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Numer
katalogowy:

Grupa przedmiotów:

Rok akademicki:

Nazwa przedmiotu1):

ECTS 2) 3

Zarządzanie gospodarstwem

Tłumaczenie nazwy na jęz.
angielski3):
Kierunek studiów4):

zootechnika

Koordynator przedmiotu5):
6)

dr Marek Balcerak

Prowadzący zajęcia :

dr Marek Balcerak

Jednostka realizująca7):

Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):
10)

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień II rok 1
Jęz. wykładowy

11)

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny :

Semestr 1, letni

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studentów z podstawami zarządzania gospodarstwem rolnym.
Opanowanie ogólnej wiedzy z organizacji i zarządzania. Zapoznanie z obowiązującą
dokumentacją i kwestiami administracji rolnej. Zdobycie umiejętności skutecznego
planowania, zarządzania strategicznego, oraz oceny efektywności produkcji roślinnej i
zwierzęcej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

:polski

a)

Wykład;

liczba godzin 15;

b)

Ćwiczenia audytoryjne;

liczba godzin 30;

Metody dydaktyczne14):

Wykład, ćwiczenia, konsultacje

Pełny opis przedmiotu15):

Znaczenie organizacji i zarządzania w prowadzeniu gospodarstwa i przedsiębiorstwa
rolnego. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw. Zarządzanie strategiczne. Cykl
działania zorganizowanego. Podstawy obsługi administracyjnej gospodarstwa i
przedsiębiorstwa rolnego. Podstawowe czynniki produkcji i elementy zarządzania
nimi. Finansowanie obce działalności rolniczej. Plan spłaty długu. Rachunek
ekonomiczny w gospodarstwie rolnym. Rodzaje kalkulacji. Opłacalność koszty i
dochody produkcji roślinnej i zwierzęcej. Efektywność działań inwestycyjnych w
gospodarstwie rolnym.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Student powinien znać podstawowe pojęcia ekonomiczne, składniki majątku
gospodarstw rolniczych.
01 – Student powinien
znać dokumentację i zasady obsługi administracyjnej
gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego.
02 – Student powinien zdefiniować pojęcia stosowane w organizacji gospodarstwa
rolnego.
03 - Student powinien umieć ocenić kondycję finansową na podstawie analizy wyników
produkcyjnych i ekonomicznych.
04 – Student wykorzystuje kalkulacje kosztów w procesach decyzyjnych
05 - Student ma świadomość konieczności oceny ekonomicznej w zarządzaniu
gospodarstwem rolnym.
01, 02 - Egzamin pisemny,
03, 04, 05 –Kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
Okresowe prace pisemne
Egzamin - 40% kolokwium – 60%
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Engelhardt Juliusz 2014 Zarządzanie przedsiębiorstwem CEDEWU
2. Kowalczewski W 2002 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem DIALOG Warszawa
3. Gierusz J., 2010: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. ODDK, Gdańsk
4. Sierpińska M, Jachna T 1994,Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa,

5. Wyszkowska Z., 2006: Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, Difin, Warszawa
6. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /z późniejszymi zmianami/
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

80 h
2 ECTS
1 ECTS

26)

Nr
/symbol
efektu
01/01

Student zna obsługę administracyjną gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku
K_W02

02/01

Student powinien zdefiniować pojęcia stosowane organizacji i zarządzaniu.

K_W02

03/02

Student powinien umieć ocenić kondycje finansową gospodarstwa na podstawie
analizy wyników ekonomicznych i produkcyjnych
Student wykorzystuje kalkulacje kosztów procesach decyzyjnych

K_U03

Student ma świadomość korzyści oceny ekonomicznej w zarządzaniu
gospodarstwem rolnym

K_K07

04/02
05/03

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

K_W02, K_U03

