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a) semestr
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Celem przedmiotu jest:
- przedstawienie zagadnień ewolucji formy organizacyjnej gospodarki żywnościowej;
Założenia i cele przedmiotu12):

- zapoznanie z podstawowymi pojęciami, specyfiką i organizacją produkcji oraz obrotu w gospodarce żywnościowej;
- wskazanie powiązań organizacyjnych i zależności ekonomicznych w obrębie poszczególnych branż gospodarki żywnościowej;
- objaśnienie kategorii ekonomicznych, metod pomiaru wyników produkcyjnych i ekonomicznych oraz identyfikacja czynników
kształtujących ich poziom w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym.
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

15

9

a2) ćwiczenia audytoryjne

15

9

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

Metody dydaktyczne14):

eksperyment

projekt badawczy

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

Pełny opis przedmiotu15):

T

T

wykłady

Historyczny proces kształtowania współczesnej gospodarki żywnościowej. Ewolucyjne przemiany w zakresie udziału rolnictwa w
wartości finalnych produktów żywnościowych. Zakres ekonomiki gospodarki żywnościowej. Podstawowe pojęcia, specyfika i
organizacja produkcji oraz obrotu w gospodarce żywnościowej. Branże i łańcuchy żywnościowe w gospodarce żywnościowej.
Ogniwa gospodarki żywnościowej tworzące jej strukturę. Pojęcie produkcji oraz metody pomiaru wyników produkcyjnych w
rolnictwie i przetwórstwie spożywczym. Czynniki kształtujące warunki ekonomiczne dla działalności produkcyjnej w rolnictwie i
przetwórstwie spożywczym. Zasoby produkcyjne w gospodarce żywnościowej oraz ich wkład w procesy wytwarzania. Dochody i
konkurencyjność w gospodarce żywnościowej. Regulacje i ich rola w gospodarce żywnościowej. Pojęcie bezpieczeństwa
żywnościowego.
B.

ćwiczenia

Omówienie organizacji i specyfiki głównych branż w gospodarce żywnościowej (branża mięsna, mleczarska, zbożowa,
cukrownicza, owocowo-warzywna, ziemniaczana, olejarska) oraz warunków ekonomicznych, w tym finansowania działalności
gospodarczej w obrębie poszczególnych branż. Ocena korzyści wynikających z integracji faz produkcyjnych w obrębie branż
gospodarki żywnościowej. Analiza wyników produkcyjnych i wskazanie czynników kształtujących ich poziom w rolnictwie i
przetwórstwie spożywczym. Bilanse produktów i ich przydatność. Charakterystyka zasobów produkcyjnych w gospodarce
żywnościowej. Dochody i czynniki kształtujące ich poziom w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Analiza tendencji w konsumpcji
żywności, rozpoznawanie ich przyczyn oraz wpływu na kierunki rozwoju gospodarki żywnościowej.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 - ma wiedzę z zakresu organizacji produkcji i obrotu w
gospodarce żywnościowej, zna pojęcia i kategorie
05 ekonomiczne
02 - rozumie i wskazuje powiązania organizacyjne oraz
zależności ekonomiczne w obrębie poszczególnych
06 branż gospodarki żywnościowej
03 - potrafi oceniać wyniki produkcyjne i ekonomiczne
oraz dostrzegać przyczyny kształtowania ich poziomu
04 - potrafi zbierać i analizować informacje oraz
uzupełniać wiedzę potrzebną do prawidłowego
interpretowania zjawisk zachodzących w gospodarce
żywnościowej

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie 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 zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego
problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie
zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego
problemu (aktywność)
"01, "02"

egzamin pisemny
egzamin ustny

inne..
inne..
T

imienne karty oceny studenta

złożone projekty

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne..

inne…
Element oceny

"03", "04"

test komputerowy

inne…
okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

07 -

T

inne..
Waga w %

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonania zadania projektowego na
zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w
ramach pracy własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę ocena eksperymentów wykonywanych w
trakcie zajęć
końcową21):

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego
problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie
zajęć
egzamin pisemny

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego
problemu (aktywność)
60%

40%

test

egzamin ustny

inne..

inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

Waga w %

inne..
sala dydaktyczna
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