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Nazwa przedmiotu1): Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolniczym

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Information management systems for agricultural farm

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Andrzej Parzonko

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Andrzej Parzonko

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Organizacji i Zarządzania

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

3 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Przedstawienie informacji o komputerowych systemach wspomagających proces zarządzania gospodarstwem rolniczym. Na wykładach przedstawione zostaną 
funkcjonujące programy komputerowe do zarządzania gospodarstwem rolniczym, systemy wspomagające zarządzanie produkcją roślinną, systemy 
wspomagające zarządzanie stadem bydła mlecznego, systemy wspomagające zarządzanie stadem trzody chlewnej oraz systemy wspomagające zarządzanie

SW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

a2) ćwiczenia audytoryjne 5

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 13

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

praca indywidualna i grupowa studentów inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

inne… inne …

konsultacje

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Mikroekonomia, Rachunkowość, Podstawy marketingu, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, Informatyka

Założenia wstępne17): Podstawowe wiadomości z zakresu teorii ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, rachunkowośći, marketingu, zarządznia, informatyki

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

1. Zagadnienia wstępne + istota systemów informacyjnych do podejmowania decyzji w gospodarstwach rolniczych (historia, stan obecny i prognoza na
przyszłość)– 2 godziny
2. Systemy do pozyskiwania danych rachunkowych w gospodarstwie rolniczym (system FADN, Rolniczy Kalendarz Rachunkowy, KTBL) – 6 godziny
3. Programy komputerowe do planowania działalności w gospodarstwie rolniczym (Finpack, itp) - 2 godziny
4. Komputerowe systemy do zarządzania produkcją roślinną w gospodarstwie rolniczym (Bitfarma) - 2 godziny
5. Komputerowe systemy do zarządzania stadem bydła mlecznego (System Alpro, System Dairy Plan, Obora) – 4 godziny
6. Komputerowe systemy do zarządzania stadem trzody chlewnej (System Anapig) – 4 godziny

B.     ćwiczenia

1. Prezentacja systemu komputerowego (zespół 1 i 2) - 2 godziny
2. Prezentacja systemu komputerowego (zespół 3 i 4) - 2 godziny
3. Prezentacja systemu komputerowego (zespół 5 i 6) - 2 godziny
4. Prezentacja systemu komputerowego (zespół 7 i 8) - 2 godziny
5. Prezentacja systemu komputerowego (zespół 9 i 10) - 2 godziny
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UWAGI24):

inne…

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

01 - rozumie specyfikę i istotę wprowadznia do gospodartw rolniczych 
elektronicznych systemów informacyjnych

05-

02 - potrafi konstruować proste systemy informatyczne dla gospodartw 
rolniczych

06 -

03 - potrafi posługiwać się dostępnymi na rynku systemami 
informatycznymi adresowanymi do gospodartw rolniczych

07 -

04 - zastosowuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów 
występujących w gospodartwach rolniczych

08 -

inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta 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)

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

Prezentacja

inne… inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

1. Program komputerowy "AnaPig"                                                                                                                                                                                                                     2. Program komputerowy "FINPACK"            
2. Program komputerowy "Dairy plan" 3. Program komputerowy "KTBL"

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

egzamin ustny inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

b) uzupełniająca
1. Easdown W., Starasts A. 2004. Constructing useful information for farmers - the role of IT. New directions for a diverse planet: Proceedings of the 4th International Crop Science Congress. Electronic 
document,
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