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Celem przedmiotu jest:
-zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych oraz ich związków z otoczeniem.
Założenia i cele przedmiotu12):

-przedstawienie zagadnień ewolucji form społeczno-organizacyjnych i prawnych gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych
-prezentacja roli czynników produkcji, podstaw pomiaru efektów produkcyjnych i ekonomicznych, rachunku ekonomicznego, przydatnych przy
podejmowaniu decyzji dotyczących doboru działalności produkcyjnych, wyboru technologii i poziomu intensywności produkcji
- przekazanie wiedzy z zakresu systemu planowania w przedsiębiorstwach rolniczych
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

30

18

30

18

a2) ćwiczenia audytoryjne
a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

eksperyment

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu

studium przypadku
T

T

gry symulacyjne

Metody dydaktyczne14):
analiza i interpretacja tekstów źródłowych
konsultacje

indywidualne projekty studenckie
T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Tematyka wykładów:
Zakres i miejsce przedmiotu, stosunek do innych dyscyplin, rys historyczny, sylwetki ekonomistów rolnych. Ekonomiczne i przyrodnicze
środowisko gospodarstwa rolniczego, otoczenie bliższe i dalsze gospodarstwa, związki gospodarstwa z otoczeniem. Charakterystyka
czynników produkcji w rolnictwie. Ewolucja gospodarstw rolniczych (od gospodarstwa do przedsiebiorstwa). Gospodarstwo rolnicze i jego
struktura – działy, gałęzie, działalności. Kategorie produkcji i kosztów oraz wyniki gospodarcze. Sprawozdania finansowe w jednostkach
rolniczych (rachunek wyników, bilans majątkowy, rachunek przepływów pieniężnych - specyfika). Zasady i metody analizy gospodarstw
rolniczych (analiza produkcji roślinnej, zwierzęcej). Kalkulacje w rolnictwie (kalkulacje kosztów, nadwyżek bezpośrednich, opłacalności
intensyfikacji produkcji). Uproszczenie i koncentracja produkcji, specjalizacja gospodarstw i jej efektywność. Planowanie w
przedsiębiorstwach rolniczych (rodzaje i funkcje planów). Metody bilansowe, programowania liniowego i metody symulacyjne w
planowaniu działalności przedsiębiorstw.
Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Analiza potencjału produkcyjnego gospodarstw, potencjalne warunki gospodarowania na podstawie prezenacji gospodarstw, w których
odbywały się praktyki. Planowanie operacyjne w gospodarstwie rolnym - plan roczny (planowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
przepływy pieniężne, rachunek wyników i bilans gospodarstwa). Projekt gospodarczego urządzenia (metoda programowania liniowego).
Wprowadzenie do budowy liniowych modeli gospodarstw rolniczych - przykład z użyciem Solvera. Przygotowanie danych potrzebnych
do budowy modelu optymalizacyjnego. Wprowadzenie działalności roślinnych i zwierzęcych do modelu (bilans gruntów, kompleksy
glebowe, obrót stada, żywienie zwierząt, bilans robocizny i siły pociagowej). Wprowadzanie do modelu dodatkowych zasobów
(dzierżawa gruntów, najem siły roboczej). Analiza potencjalnych rozwiązań - projekt własciwy.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :
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Praktyka rolnicza, makro i mikroekonomia, podstawy rachunkowości
wiedza z zakresu makro, mikroekonomii , informacje z podstaw produkcji i organizacji przedsiębiorstw rolniczych
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01 - zna pojęcia z zakresu ekonomiki i organizacji gospodarstw i
przedsiębiorstw rolniczych

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

02 - analizuje działalność produkcyjną gospodarstwa i przedsiębiorstwa
06 rolniczego

03 - ocenia wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw i
przedsiębiorstw rolniczych

07 -

04 - planuje bieżącą i rozwojową działalność gospodarstw i
przedsiębiorstw rolniczych

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19):

"02"

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego
problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

"03"
"01"

inne…

inne..
imienne karty oceny studenta

złożone projekty

T

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..
Waga w %
25%

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego
problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

25%

test

egzamin ustny

25%

inne..

inne…

inne..
sala dydaktyczna, sala komputerowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca 23):
a) podstawowa
1. Gębska M., Filipiak T., 2006: Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
2. Runowski H., (red.) 2007: Finanse gospodarstwa rolnego. Wyd. Agroexpert, Warszawa.
b) uzupełniająca
3. Duraj J. 2004: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
4. Runowski H., 1994 : Koncentracja produkcji zwierzęcej. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
5. Runowski H., 2007: Rolnictwo ekologiczne. Wyd. Agroexpert, Warszawa.
6. Ziętara W., 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Wyd. FAPA.
7. Reisch E., Zeddies J., 1995: Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Wyd. AR w Poznaniu
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Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

8. Manteuffel R., 1981: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa

T

inne..

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

Miejsce realizacji zajęć22):

UWAGI24):

inne..

T

Element oceny

"04"

test komputerowy

okresowe prace pisemne

inne…

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin ustny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):

05 -

Waga w %
25%

