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Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Comparative Agricultural Economics and Policy

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): dr habil. Julian T. Krzyżanowski, profesor SGGW

Prowadzący zajęcia6): Pracownicy Katedry

Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych

EFL309

Nazwa przedmiotu1): Ekonomika i polityka rolna porównawcza

Numer katalogowy:

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

3 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

15

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

przekazac wiedżę dotycżca badań porownawczych w zakresie ekonomiki i polityki rolnej

zapoznać z podstawowymi metodami badawczymi i źródłami informacji

zpoznać z ekonomiką czynnikow produkcji w rolnictwie w układzie porównawczym

zapoznać z podstawami WPR oraz założeniami polityki rolnej podstwowych regionów świata

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin

a1) wykład 15

a2) ćwiczenia audytoryjne

inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Cel przedmiotu, podstawowe pojęcia, metody badawcze; źródła pozyskiwania danych statystycznych; ekonomika podstawowych czynników
produkcji w układzie porownawczym; porównywanie cen rolnych; WPR - podstawowe zagadnienia; polityka dotycząca podstawowych rynków;
polityka rozwoju wsi UE; przegląd polityk rolnych: USA, Japonia, Rosja, Ukraina , Białoruś; polityka rolna w krajach rozwijających się.

B.     ćwiczenia

Metoda cost-benefit w rolnictwie; przykłady liczenia płatności bezpośrednich; metody graficzne w analizie polityki rolnek; analiza kosztów i
przychodów w gospodarstwach rolnych UE; odłogowanie; dewaluacja pieniądza krajowego a zmiany w handlu zgranicznym; analizy relacji cen
rolnych i proste prognozy dotyczące handlu zgranicznego.

konsultacje inne …

inne… inne …

inne…

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
sala dydaktyczna

Założenia wstępne17): Ekonomia
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25% 25%

25% 25%

UWAGI24):

06 -

03 - umie wymienić różnice w politykach rolnych 07 -

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
j y j g p

(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01- umie wskazać różnice w czynnikach produkcji 05 -

02 - umie wyliczyć płatności bezposrednie

08 -

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany tematp p p yg y p y
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć p y y y y
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

04 - charakteryzuje podstawowe zasady i cele WPR

egzamin pisemny

inne… inne..

inne… inne..

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

p y y y y
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany tematp p p yg y p y
własnej studenta

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

Budzyński, F.2001. Ekonomika porównawcza rolnictwa. SGGW, Warszawa

Górecki, J. 2002.  Aktualne trendy w światowej produkcji rolniczej. Problemy rolnictwa światowego. Tom.IX, SGGW, Warszawa

b) uzupełniająca

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

j y j g p
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

Tracy, M. 1997. Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Uniwersytet Warszawski

inne… inne..

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

6.

7.

8.

Górecki, J. 2004. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w rolnictwie. Problemy rolnictwa… Tom XI
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