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Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie 

podstaw funkcjonowania gospodarki oraz podmiotów 

gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 

świadczących usługi weterynaryjne. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

 

 

Wiedza: 

W1. posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania 

gospodarki oraz jej sektorów, zna istotę systemu rynkowego i 

jego cechy oraz zasady rynku ekonomicznego 

W2.  zna konsekwencje wybranych wariantów decyzyjnych w 

określonych warunkach ekonomiczno-produkcyjnych 

Umiejętności: 

U1.potrafi określić kryteria i zdefiniować czynniki rozwojowe 

gospodarki, opisać wyniki przeprowadzonego rachunku 

ekonomicznego i wyciągnąć wnioski z przebiegu oceny,  

U2. obliczyć podstawowe kategorie ekonomiczne występujące w 

weterynaryjnej działalności gospodarczej 

Kompetencje społeczne: 

K1. Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, 

K2. Jest gotów do dokształcania i samodoskonalenia się w 

zakresie wykonywanego zawodu, 

Wymagania wstępne i dodatkowe brak 



Treści programowe modułu  Podstawowe pojęcia: mikroekonomia, makroekonomia, 

Kategorie i prawa ekonomiczne. Rynek i czynniki go kształtujące, 

prawo popytu, prawo podaży, elastyczność cenowa popytu, 

elastyczność dochodowa popytu. Konsument: pojęcie 

konsumpcji, potrzeby, ograniczenia budżetowe, efekt dochodowy 

i efekt substytucyjny. Czynniki warunkujące rozwój firm 

usługowych. Procesy decyzyjne w podmiotach świadczących 

usługi weterynaryjne. Zasoby i majątek podmiotu i jego struktura 

oraz źródła finansowania. Przychody i koszty usług 

weterynaryjnych. Rachunek decyzyjny kosztów. Podstawowe 

metody analizy ekonomicznej: rachunek kosztów jednostkowych i 

całkowitych. Koszty w usługach weterynaryjnych. Ekonomika a 

ochrona zdrowia zwierząt. Choroba w ujęciu ekonomicznym: 

zapobieganie chorobom w ujęciu ekonomicznym.  

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa 

1. Czekaj M., Żmija J., Zarządzanie i ekonomika w usługach 
weterynaryjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w 
Krakowie, 2017.  

2. Flejterski S. red.:  Współczesna  ekonomika usług, PWN 2005; 
3. Weronis E., Forfaiting services market in Poland. 

International Bussiness and Global Economy 2013 
4. Materiały wykładowe 

Literatura uzupełniająca:  

1. Begg D. Economics for Business; McGraw- Hill Education (UK) 
Ltd 2020 

2. Milewski R. , Kwiatkowski E.  Podstawy Ekonomii; Wyd. PWE 
Warszawa 2011 

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i 
makroekonomii; Warszawa: Wydawnictwo Key Text 2007 

4. Centrum informacji i Planowania WUP w Lublinie: Poradnik  dla 
osób rozpoczynających działalność działalność gospodarczą 
Wyd. WUP w Lublinie 2014 

Planowane formy/ działania/ metody 

dydaktyczne 

Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja – analiza 

przypadków 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

W1,W2–, zaliczenie pisemne: 20 pytań testowych zamkniętych, 
test jednokrotnego wyboru. 
0-10 pkt. (2,0) 
11-13 pkt (3,0) 
14  pkt (3,5) 
15-17 pkt (4,0) 
18 pkt.  (4,5) 
19-20 pkt  (5,0) 
U – ocena wyników kolokwium.   
K – udział w dyskusji, kolokwia. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: archiwizacja  

prac pisemnych (egzaminów) 

Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE 



 Wykłady: 15 0,55 

Zaliczenie: 5 0,15 

Razem kontaktowe 20 0,7 

NIEKONTAKTOWE 

Przygotowanie do wykładów 3 0,1 

Przygotowanie do zaliczenia 7 0,24 

Razem niekontaktowe 10 0,34 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

Udział w wykładach 15 0,15 

zaliczenie 5 0,7 

RAZEM 20 0, 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się  

W1, W2-WE_W-inne ++ 

U1- WE_U8B++, WE_U10+ 

U2- WE_U06+, 

K1- WE_K11+, WE_K13+ 

K2- WE_K6++, WE_K7+ 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z 
pisemnego kolokwium  zaliczeniowego ( stanowiąca 80% wagi 
oceny końcowej  oraz  przygotowanie oryginalnej pracy na 
wybrany temat, jej omówienie, udział w dyskusji i poprawna 
odpowiedź na pytani. (20% wagi oceny końcowej) 

 

 

 


