
SYLABUS 
 

1. Przedmiot:   Ekonomika i organizacja handlu i usług 

2. Wymagania wstępne:  brak 
3. Typ studiów:   stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia 
4. Forma:    wykład i ćwiczenia  

Forma Typ studiów Rok studiów Semestr Liczba godzin Punkty ECTS 
wykład stacjonarne 2 3 15 

3 
ćwiczenia stacjonarne 2 3 30 
wykład niestacjonarne 2 3 9 

3 
ćwiczenia niestacjonarne 2 3 18 

5. Prowadzący: 

  Wykład:  prof. zw. dr hab. dr h.c. Stanisław Urban (stanislaw.urban@ue.wroc.pl)  
  Ćwiczenia: dr inż. Joanna Szymańska (joanna.szymanska@ue.wroc.pl)  

mgr inż. Arkadiusz Piwowar (arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl) 
6. Cel dydaktyczny przedmiotu: 

   a) wiadomości: z zakresu handlu hurtowego i detalicznego 
b) umiejętności: pozwalające zajmować stanowiska specjalistów ds. handlu i marketingu 

7. Zakres tematyczny przedmiotu: 
Wykład: Istota, rola i rodzaje handlu. Funkcje handlu. Rynek i jego elementy. Systematyka 
obrotu towarowego. Istota usług. Systematyka usług. Zbyt. Handel hurtowy. Handel 
detaliczny. Polityka ekonomiczna państwa i przedsiębiorstw a rynek. Przedmiot i analiza 
rynku. Handel rolniczy i jego specyfika oraz rola. Skup produktów rolnych. Przebiegi 
towarowe oraz transport. Magazyny i ich funkcje. Budżety domowe. Efektywność 
ekonomiczna i społeczna handlu. Problemy organizacyjno-techniczne sprzedaży. Wybrane 
rynki branżowe produktów. 

 

Ćwiczenia: Rodzaje placówek handlu hurtowego i detalicznego oraz ich specyfika. 
Zorganizowane rynki towarowe - giełdy, aukcje, centra handlu hurtowego, targowiska, targi 
i wystawy. Instrumenty zmniejszania ryzyka cenowego i ich wykorzystanie. Problemy 
globalizacji handlu i usług - ekspansja sieci handlowych. Wybrane rynki branżowe 
żywności - ich specyfika i prawidłowości związane z ich funkcjonowaniem: rynek zbóż, 
rynek mięsa, rynek mleka, rynek owoców i warzyw. Główne uregulowania prawne 
obowiązujące w handlu zagranicznym. Usługa jako kategoria ekonomiczna. Funkcje 
gospodarcze, społeczno-gospodarcze i pozagospodarcze sektora usług. Rynek usług                    
i kierunki jego rozwoju.  

8. Metody dydaktyczne: 
 Wykład - audytoryjny w formie tradycyjnej 
 Ćwiczenia - forma tradycyjna, studia przypadków 

9. Słowa kluczowe: 
      Handel, obrót towarowy, hurt, detal, zbyt, skup płodów rolnych 
10. Literatura podstawowa: 

S. Urban, K. Szlachta: Ekonomika i organizacja handlu żywnością. AE Wrocław, 
Wrocław 2000 
S. Urban, A. Olszańska: Zorganizowane rynki towarowe. AE Wrocław, Wrocław 1998 
Wybrane rynki branżowe produktów rolno-spożywczych. Praca zbiorowa pod red. 
S. Urbana. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008 

 

11. Literatura uzupełniająca: 
 

     Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika. Praca zbiorowa pod red. nauk. B. Filipiak,  
     A. Panasiuk. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008 
 

12. Sposób zaliczenia i wymagania egzaminacyjne: 
 

    Wykład - egzamin pisemny (obowiązuje materiał z wykładu) 
    Ćwiczenia - zalicza się na podstawie wyników kolokwiów  
     


