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M uu_uu MOGN1_50/1 

Kierunek  lub kierunki studiów Ogrodnictwo  
Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Prowadzenie działalności gospodarczej  
Economic activity 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia, niestacjonarne.  

Rok studiów dla kierunku IV 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (0,88/1,12) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr inż. Dariusz Paszko  

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi 
przedsiębiorczości oraz nabycie wiedzy i umiejętności w 
zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w 
Polsce; poznanie aspektów prawnych, finansowych i 
organizacyjnych funkcjonowania podmiotów gospodarczych  
warunkach konkurencji  i wolnego rynku, w tym  związanych z 
ogrodnictwem. 

Efekty kształcenia – łączna liczba 
efektów nie może przekroczyć dla 
modułu (4-8). Należy przedstawić 
opis zakładanych efektów 
kształcenia, które student powinien 
nabyć po zrealizowaniu 
przedmiotu. Należy przedstawić 
efekty dla wykładu i ćwiczeń.  

Wiedza: 

W1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu zakładania, 
prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, zna 
procedury uruchamiania własnej działalności i źródeł jej 
finansowania oraz a także zasady zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w wybranych krajach UE. 

W2. Posiada podstawową wiedzę na temat czynników 
społeczno - ekonomicznych determinujących funkcjonowanie i 
rozwój przedsiębiorstw w warunkach konkurencji i wolnego 
rynku, rozróżnia i potrafi scharakteryzować typy i formy 
organizacyjno–prawne przedsiębiorstw funkcjonujących w 
Polsce. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi wymyśleć, przeanalizować i ocenić pomysł na 
własną działalność gospodarczą, wybrać najkorzystniejszą 
formę prawną dla swojej firmy i przeprowadzić procedurę jej   
rejestracji.  

U2. Potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać potrzebne 
informacje w prowadzeniu działalności gospodarczej w 
warunkach konkurencji i wolnego rynku.   

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość znaczenia przestrzegania zasad prawa, 
rynkowych i finansowych uwarunkowań funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych oraz wynikającej z tego 
odpowiedzialności 

K2. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz 
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.  

W1, W2, U3: Sprawdzian pisemny, testowy oraz w formie pytań 
otwartych i zadań problemowych, ocena aktywności na 
zajęciach i udziału w dyskusji.   
U1, U2, U3: ocena zadań problemowych,  
K1, K2: ocena pracy zespołowej, samodzielnego 
rozwiązywania problemów oraz szukania, czytania i 
interpretowania obowiązujących aktów prawnych oraz literatury 
z danego zakresu.  

Sposoby weryfikacji oraz formy 
dokumentowania osiągniętych 
efektów kształcenia 

Formy dokumentowania: dziennik przedmiotowy, formularz 
zaliczenia,  
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Wymagania wstępne i dodatkowe Wiedza z podstaw ekonomii. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Treści modułu obejmują podstawowe zagadnienia związane z: 
przedsiębiorczością i formalno-prawnymi podstawami 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w 
warunkach konkurencji i wolnego rynku, wadami  oraz zaletami 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, określeniem 
wpływu różnych elementów otoczenia na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, prawami i obowiązkami osób prowadzących 
działalność gospodarczą. Do treści modułu zalicza się także 
charakterystykę form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw 
funkcjonujących w Polsce, źródła finansowania przedsięwzięć 
gospodarczych, obowiązki publiczno-prawne przedsiębiorców, 
zasady uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej 
w wybranych krajach UE. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Borowiecki R. Siuta-Tokarska B. Problemy 
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w 
Polsce. Difin. Warszawa 2008. 

2. Sudoł S. Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o 
przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, 
Warszawa 2006.  

3.  Musiałkiewicz J. Podejmowanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej, Wydawnictwo Ekonomik , 
Warszawa, 2013.  

4. Borowicz M.: Jak prowadzić działalność gospodarczą. 
Aspekty prawne. Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008.   

5. Duczmal M. (red): Praktyczne aspekty prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wyd. WSZA, Opole 2008. 

6. Aktualne przepisy prawne, ustawy i rozporządzenia 
dotyczące tematyki przedmiotu. 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, praca z książką, pogadanka,  
dyskusja, praca w grupach, metody problemowe. 

Bilans punktów ECTS 
 
 

Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych Punkty ECTS 
ECTS 
Wykłady                           9                0,36 
Ćwiczenia                           9                0,36 
Konsultacje                           2                0,08 
Zaliczenie                           2                0,08 
 Liczba godzin niekontaktowych  
Przygotowanie do ćwiczeń 4                 0,16 
Przygotowanie do zaliczenia  6                 0,24 
Studiowanie literatury              6                 0,24  
Przygotowanie projektu                                       
własnego przedsiębiorstwa       12                       0,48 
Razem punkty ECTS                  50                 2,00 

 
 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
- udział w wykładach – 9 godz.  
- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 9 godz., 
- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia –  2 godz., 
- obecność na zaliczeniu –  2 godz. 
Łącznie  22 godz., co odpowiada 0,88 pkt ECTS 
 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 
- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 9 godz., 
- przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych – 4 godz., 
- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 2 godz., 
- przygotowanie projektu własnego przedsiębiorstwa  - 12 godz.  
Łącznie 27 godz., co odpowiada 1,08 pkt ECTS 
 
Stopień osiągania efektów kierunkowych : 
OG_W04 ++ 
OG_W12 +++ 
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OG_W15 +++ 
OG_U02 + 
OG_U03 ++ 
OG_U07 + 
OG_K02 ++ 
OG_K04 +++ 
OG_K06 ++ 

 
Odniesienie efektów modułowych do efektów kierunkowych: 
W1 – OG_W04, OG_W12 
W2 - OG_W12, OG_W15 
U1 – OG_U02, OG_U03 
U2 – OG_U01, OG_U07 
K1 – OG_K02, OG_K06  
K2 – OG_K04,  
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M uu_uu MOGN1_52/1 

Kierunek  lub kierunki studiów Ogrodnictwo  
Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Prowadzenie działalności gospodarczej  
Economic activity 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia, niestacjonarne.  

Rok studiów dla kierunku IV 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

3 (0,88/2,2) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr inż. Dariusz Paszko  

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi 
przedsiębiorczości oraz nabycie wiedzy i umiejętności w 
zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w 
Polsce; poznanie aspektów prawnych, finansowych i 
organizacyjnych funkcjonowania podmiotów gospodarczych  
warunkach konkurencji  i wolnego rynku, w tym  związanych z 
ogrodnictwem. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 
dokumentowania osiągniętych 
efektów kształcenia 

W1, W2, U3: Sprawdzian pisemny, testowy oraz w formie pytań 
otwartych i zadań problemowych, ocena aktywności na 
zajęciach i udziału w dyskusji.   
U1, U2, U3: ocena zadań problemowych, studiów przypadków, 
ocena pisemnych opracowań na podstawie literatury  
K1, K2: ocena pracy zespołowej, jego inicjatywy, 
samodzielnego rozwiązywania problemów oraz szukania, 
czytania i interpretowania obowiązujących aktów prawnych 
oraz literatury z danego zakresu.  
Formy dokumentowania: dziennik przedmiotowy, formularz 
zaliczenia, projekt 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Treści modułu obejmują podstawowe zagadnienia związane z: 
przedsiębiorczością i formalno - prawnymi podstawami 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w 
warunkach konkurencji i wolnego rynku, wadami  oraz zaletami 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, określeniem 
wpływu różnych elementów otoczenia na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, prawami i obowiązkami osób prowadzących 
działalność gospodarczą. Do treści modułu zalicza się także 
charakterystykę form organizacyjno – prawnych 
przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, źródła finansowania 
przedsięwzięć gospodarczych, obowiązki publiczno-prawne 
przedsiębiorców, zasady uruchamiania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w wybranych krajach UE. 
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Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Borowiecki R. Siuta-Tokarska B. Problemy 
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w 
Polsce. Difin. Warszawa 2008. 

2. Sudoł S. Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o 
przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, 
Warszawa 2006.  

3.  Musiałkiewicz J. Podejmowanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej, Wydawnictwo Ekonomik , 
Warszawa, 2013.  

4. Borowicz M.: Jak prowadzić działalność gospodarczą. 
Aspekty prawne. Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2008.   

5. Duczmal M. (red): Praktyczne aspekty prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wyd. WSZA, Opole 2008. 

6. Aktualne przepisy prawne, ustawy i rozporządzenia 
dotyczące tematyki przedmiotu. 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, praca z książką, pogadanka,  
dyskusja, praca w grupach, metody problemowe. 

 


