
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Economics and Organization of Enterprice 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  dr inż. Agnieszka Tyburcy 

Prowadzący zajęcia:  dr inż. Agnieszka Tyburcy 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Mięsa 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok III 
c) niestacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami 

dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz elementami analizy ekonomicznej 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 16;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 16;  

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, projekt, analiza przypadku, rozwiązywanie zadań,  

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: kryteria podziału przedsiębiorstw, proces produkcyjny i jego 

struktura, kalkulacje kosztów, sprawozdanie finansowe, metody oceny inwestycji,  

elementy marketingu. 

Tematyka ćwiczeń: klasyfikacje kosztów, analiza ekonomiczna zasobów ludzkich, próg 

rentowności, analiza wstępna i wskaźnikowa bilansu, proste metody oceny inwestycji,  

identyfikacja i analiza czynników ryzyka. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Ekonomia 

Założenia wstępne: Student powinien znać podstawowe pojęcia ekonomiczne 

Efekty kształcenia: 

01 - zna podstawowe 

      klasyfikacje kosztów 

02 - potrafi obliczyć próg 

      rentowności 

03 - potrafi przeprowadzić 

      analizę bilansu 

04 - potrafi ocenić projekt inwestycyjny 

      używając prostych metod 

05 - wie, jakie elementy wchodzą w 

      skład mieszanki marketingowej 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01, 02, 04 - kolokwium 

Efekt 03, - praca zespołowa 

Efekt 05 - egzamin z materiału wykładowego  

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Oceny cząstkowe i końcowe dla poszczególnych studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Egzamin z materiału wykładowego - 42,0%, kolokwium - 38,0%, praca zespołowa - 

13,0%, aktywność na zajęciach - 7,0%,  

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala seminaryjna, sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

podstawowa i uzupełniająca23):  

1. Rybicki P. (2005) „Sprawozdanie źródłem informacji o firmie”, Wyd. Poltext, Warszawa 

2. Sierpińska M., Jachna T. (2005) „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych”, PWN, Warszawa 

3. Bednarski L. i inni (1996) „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 

4. Kotler P. i in. (2002) „Marketing. Podręcznik europejski”, PWE, Warszawa 

UWAGI: Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów, które można uzyskać za egzamin, 

kolokwium oraz zadania zespołowe. Każdy efekt kształcenia powinien być zaliczony na minimum 50%. Oceny końcowe 

wystawiane są w następujący sposób: 0-50% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać – 2,0; 51%-60,0% - 3,0; 

61%-70% - 3,5; 71%-80 - 4,0; 81%-90% - 4,5; 91%-100% - 5,0
 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 125 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
3 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna podstawowe klasyfikacje kosztów K_W16, K_W17 

02 potrafi obliczyć próg rentowności K_W16, K_W17, K_U05, K_K05 

03 potrafi przeprowadzić analizę bilansu K_W16, K_U05, K_U06, K_K06 

04 potrafi ocenić projekt inwestycyjny używając     prostych 

metod 

K_W17, K_U05, K_K05 

05 wie, jakie elementy wchodzą w skład mieszanki marketingowej K_W17, K_W16 


