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Grupa przedmiotów

ECTS

3

2)

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

3

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

5

polski

Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studentów z celami, kierunkami i poziomem wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach WPR,
Założenia i cele przedmiotu 12):

- przedstawienie podstawowych uwarunkowań historycznych i gospodarczych oraz ewolucji systemu wsparcia rolnictwa,
- prezentacja działań w ramach WPR oraz ich oddziaływania na zmiany w rolnictwie,
- kształtowanie umiejętności krytycznej analizy zjawisk gospodarczych.
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

30

niestacjonarne)
18

a2) ćwiczenia audytoryjne
a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

Metody dydaktyczne14):

eksperyment

projekt badawczy

studium przypadku

rozwiązywanie problemu

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

wykłady

T

inne…
A.

Pełny opis przedmiotu 15):

T

T

inne …
inne …

wykłady

Unia Europejska – historia powstania i podstawowe organy. Rolnictwo w traktacie rzymskim. Historia Wspólnej Polityki Rolnej, rozwój, założenia i
zasady. Zasady finansowania WPR. Najważniejsze reformy WPR i planowane dalsze zmiany. Obecne kierunki wsparcia rolnictwa i obszarów
wiejskich. Wielofunkcyjność rolnictwa. System wsparcia rolnictwa w ramach polityki europejskiej w Polsce. Płatności bezpośrednie w systemie
uproszczonym. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013: Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. OŚ 2:
Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. OŚ 4
LEADER: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. System interwencyjnego skupu produktów rolnych. Instrumenty limitowania produkcji rolnej.
Subwencjonowanie konsumpcji i przetwórstwa produktów rolnych. Podstawowe instrumenty regulacji wymiany handlowej z państwami trzecimi

B.

ćwiczenia

Ocena poziomu wykorzystania wsparcia w poszczególnych działaniach. Zróżnicowanie regionalne. Znaczenie działań dla kierunków i dynamiki
rozwoju rolnictwa. Ilościowa ocena wsparcia gospodarstw i rolnictwa w ramach WPR w Polsce.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :
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Podstawy mikroekonomii.
Studenci powinni mieć podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki rolnictwa oraz makroekonomii.
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01 - rozumie interwencji w gospodarce rolnej,

05 - rozumie potrzebę zmian dostosowawczych

02 - rozpoznaje zależności między poziomem subwencji a podejmowanymi
06 - uzupełnia wiedzę przekazywaną na zajęciach
kierunkami działań

18)

Efekty kształcenia :
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)
03 - zna funkcjonujące programy wparcia rolnictwa i ich ewolucję

07 -

04 - analizuje poziom wykorzystania środków w ramach polityki rolnej

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

02, 03, 04
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
Sposób weryfikacji efektów kształcenia 19): zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
03, 04

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
egzamin pisemny

01, 02, 03, 05, 07

egzamin ustny
inne…

02, 03 06

test komputerowy

inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
inne…

t

imienne karty oceny studenta

t

t

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

t

inne..

inne…

inne..
Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

egzamin pisemny

Waga w %
30%
10%

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Element oceny
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

inne..

okresowe prace pisemne

Element oceny

01, 03, 06

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
10%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

40%

test

egzamin ustny
inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

10%

inne..
inne..
sale dydaktyczne

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2007
2. Jurcewicz, A., Kozłowska, B., Tomkiewicz, E. 2007. Wspólna polityka rolna. Wydawnictwo Lexis Nexis.
b) uzupełniająca
3. Dokumenty PROW 2007-2013. MRiRW. Wnioski i instrukcje.
4. Szumski, S. 2007. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
5.
6.
7.
8.
UWAGI24):

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga uzyskania minimum 51% sumy punktów. Wymagane jest zaliczenie sprawdzianów z wykładów (egzaminu) oraz pracy projektowej na
poziomie minimum 30%.
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