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Koordynator przedmiotu5): dr inż. Andrzej Parzonko

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Andrzej Parzonko

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Agricultural farm management

Kierunek studiów4): Zarządzanie

ZMP412

Nazwa przedmiotu1): Zarządzanie gospodarstwem rolniczym

Numer katalogowy:

4 polski

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

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

a4) seminaria

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

SW  stacjonarne / niestacjonarne

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

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

• Przedstawienie specyfiki zarządzania gospodarstwem rolniczym w odniesieniu do przedsiębiorstw z innych branż;

• Przedstawienie sposobów gromadzenia danych wykorzystywanych w procesie zarządzania

• Przedstawienie koncepcji planowania strategicznego w gospodarstwach rolniczych 

• Przedstawienie sposobów sporządzania planów dla celów zewnętrznych (plany wymagane przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych, korzystaniu z kredytów 
preferencyjnych dla rolnictwa)

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne …

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 30

a2) ćwiczenia audytoryjne

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

inne… inne …

konsultacje

praca indywidualna i grupowa studentów

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady
1. Zagadnienia wstępne + Specyfika zarządzania gospodarstwem rolniczym (rozważania w odniesieniu do innych branż) – 2 godziny
2. Pozyskiwanie danych do zarządzania gospodarstwem rolniczym (dane makroekonomiczne, dane mikroekonomiczne) – 2 godziny
3. Planowanie strategiczne w gospodarstwach rolniczych – cele, rys historyczny, metody – 2 godziny
4. Analiza otoczenia ekonomiczno- społecznego gospodarstw rolniczych – 2 godziny
5. Zasoby gospodarstwa w planowaniu strategicznym gospodarstwa rolniczego - – 2 godziny
6. Formułowanie opcji strategicznych dla gospodarstwa rolniczego – 4 godziny
7. Planowanie operacyjne – przechodzenie z poziomu planowania strategicznego na poziom planowania operacyjnego w gospodarstwie rolniczym – 2 godziny
8. Planowanie organizacji produkcji zwierzęcej (planowanie operacyjne) – 2 godziny
9. Planowanie organizacji produkcji roślinnej (planowanie operacyjne) – 2 godziny
10. Planowanie przepływów środków pieniężnych (planowanie operacyjne) – 2 godziny
11. Planowanie wyniku finansowego gospodarstwa rolniczego – 2 godziny
12. Planowanie dla celów zewnętrznych (planowanie dla potrzeb banku, dla potrzeb pozyskania funduszy strukturalnych – 2 godziny
13 Zaliczenie – pisemne – 2 godziny +
B.     ćwiczenia

Wymagania formalne  (przedmioty 

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

Założenia wstępne17): Podstawowe wiadomości z zakresu teorii ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, rachunkowośći, marketingu, zarządznia
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UWAGI24):

03 - potrafi konstruować plan strategiczny dla gospodartwa rolniczego 07 -

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

08 -

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

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

01 - rozumie specyfikę i istotę funkcjonowania gospodarstw rolniczych
05-potrafi wykorzystywać narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w 
gospodartwie rolniczym

02 - potrafi oceniać konkurencyjność gospodartw rolniczych 06 -

test komputerowy 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

egzamin ustny inne..

inne… inne..

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

Prezentacja

inne..

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

egzamin ustny inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

9. Woś A., Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa,  Wyd. Inst.Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2002

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

egzamin pisemny

Element oceny Element oceny

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa
1. Horst Steinman, Georg Schrezogg; Zarządzanie; Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej; Wrocław 1998,Monografia, stron 184                                                                                                                                     
2. Parzonko A., Strategie rozwoju polskich gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka w kontekście wspólnej polityki rolnej UE; Warszawa 2008: Wydawnictwo SGGW
3. Woś A., Agrobiznes, T.2, Mikroekonomika, Wydaw.Key Text, Warszawa 1996

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

test

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

b) uzupełniająca
1. Encyklopedia agrobiznesu, hasło - zarządzanie strategiczne
2. Wspólna polityka rolna – zasady funkcjonowania oraz ich reforma, wydawnictwo MRiRW, FAPA, Warszawa 2003

10. Woś A., W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, Wyd. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,  Warszawa 2004
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