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Poziom modułu kształcenia studia stacjonarne drugiego stopnia 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

1 (0,7/0,3) 

Tytuł/stopień/Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Dr Dariusz Paszko 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zarządzania i Marketingu 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi 
pojęciami dotyczącymi przedsiębiorczości i istotą działań 
przedsiębiorczych, ze specyfiką funkcjonowania małych i 
średnich przedsiębiorstw na rynku ogrodniczym w warunkach 
konkurencji i wolnego rynku oraz nabycie podstawowej wiedzy 
na temat zasad zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Pojęcie przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy i 
działalności gospodarczej, źródła i uwarunkowania przedsię-
biorczości. Instytucjonalne i prawne podstawy działalności 
przedsiębiorcy na rynku. Formy organizacyjno-prawne 
przedsiębiorstw w sektorze ogrodniczym, wybór optymalnej 
formy. Małe i średnie przedsiębiorstwa, jako podstawa 
działalności na rynku ogrodniczym. Ekonomiczne, prawne i 
społeczne aspekty działalności MSP. Strategie i kierunki 
rozwoju produkcji ogrodniczej, jako podstawa decyzji 
przedsiębiorcy. Planowanie działalności na rynku ogrodniczym 
– analiza rynku, konkurencji, źródeł finansowania, kierunków 
produkcji, opłacalności przedsięwzięcia. Bariery i zagrożenia 
rozwoju MSP w Polsce i UE. Programy wspierające urucho-
mienie i rozwój własnego przedsiębiorstwa. Uwarunkowania 
rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Sylwetki efektywnych 
przedsiębiorców. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej - 
kierowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem ogrodniczym na 
Wspólnym Rynku. 
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5. Aktualne przepisy prawne, ustawy i rozporządzenia 
dotyczące tematyki przedmiotu 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Ćwiczenia audytoryjne, studia przypadków 

 


