
                                                                                                                                                                                                                             

M uu_uu M   kod kierunku_kod kolejnego modułu 

Kierunek  lub kierunki studiów Ogrodnictwo 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Organizacja i zarządzanie   
Organization and enterpise   

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia I stopień, studia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku VI 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/ niekontaktowe 

4 (2/2) 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej Dr Dariusz Paszko 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu Przekazanie studentom podstawowej wiedzy teoretycznej i 

praktycznej o funkcjonowaniu i zasadach zarządzania 
przedsiębiorstwem. Przybliżenie zasad rachunkowości oraz jej funkcji 

we współczesnych jednostkach gospodarczych oraz wskazanie 

wartości poznawczej poszczególnych sprawozdań finansowych. 
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami,  koncepcjami, 

zasadami, narzędziami i systemami zarządzania jakością w 
przedsiębiorstwie ze szczególnym podkreśleniem znaczenia ciągłego 

doskonalenia jako czynnika służącego podnoszeniu zdolności 
przedsiębiorstw do konkurowania.  

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Treści modułu obejmują zagadnienia: organizacja – istota, typy,  

elementy, otoczenie organizacji; istota pracy kierowniczej - typy 
menedżerów, podstawowe role i umiejętności kierownicze; funkcje 

zarządzania – planowanie, kierowanie, organizowanie, kontrolowanie; 

pojęcie rachunkowości, podmiotu i przedmiotu rachunkowości oraz 
prawne regulacje rachunkowości w Polsce; cechy, funkcje, zasady i 

zakres rachunkowości; istota bilansu majątkowego, zasady ewidencji 
operacji gospodarczych na kontach księgowych i ich dokumentacja, 

warianty i metody ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwie; 

pojęcie i znaczenia jakości, rozwój koncepcji zarządzania jakością w 
perspektywie ewolucyjnej, autorskiej i regionalnej; zasady i 

instrumenty zarządzania jakością, cel, zakres stosowania i 
charakterystyka oraz wymagania norm ISO 9000, audit i certyfikacja 
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Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Kowrygo B.,  Górska-Warsewicz H., Świątkowska M. Podstawy 
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Przewodnik do 

ćwiczeń,  SGGW, Warszawa 2008. 
2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.) Zarządzanie. Teoria i 

praktyka, Warszawa 2008. 

3. Zimniewicz K. Współczesne koncepcje i metody zarządzania, 
PWE, Warszawa 2003. 

4. Kiziukiewicz T. (red. ) Rachunkowość, zasady prowadzenia po 
nowelizacji ustawy o rachunkowości. EKSPERT. Wrocław 2002.  

5. Olchowicz I. Podstawy rachunkowości. Difin. Warszawa 2009.  
6. Miesięcznik „Rachunkowość”.  

7. Hamrol A., Mantura W. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. 

Wyd. Nauk. PWN, warszawa 2004. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, praca z książką, pogadanka,  

dyskusja, metody problemowe. 

 


