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Celem przedmiotu jest:

– przedstawienie informacji o wynikach ekonomicznych gospodarstw mlecznych i mleczarni funkcjonujących na polskim rynku
Założenia i cele przedmiotu12):

– poznanie metod mierzenia konkurencyjnościgospodartw mlecznych i mleczarni na arenie międzynarodowej
– określenie kierunków rozwoju gospodarstw mlecznych i mleczarni funkcjonujących na polskim rynku
– przedstawienie organizacji bazy przetwórczej (mleczarni) na rynku w Polsce i innych krajach europejskich
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17)

Założenia wstępne :

indywidualne projekty studenckie
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praca indywidualna i grupowa studentów
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1. Zagadnienia wstępne + Analiza produkcji, spożycia i obrotu międzynarodowego mleka i przetworów mleczarskich (ważniejsze kraje w produkcji mleka:
Niemcy, Dania, Holandia, Francja, Polska, Chiny, Rosja, Indie, USA, Kanada, Nowa Zelandia) w okresie ostatnich 25 lat i prognoza na przyszłość – 2
godziny
2. Polityka UE oraz stanowisko WTO na rynku mleka (historia, stan obecny, prognozy na przyszłość) – 2 godziny
3. Cele i zadania organizacji zajmujących się problematyką mleczarstwa w Polsce i na świecie (IFCN, EDF, Związek Prywatnych Przetwórców Mleka,
Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Hodowców Bydła, itp.). Przedstawienie metodyki ustalania kosztów i organizacji produkcji mleka w typowych
gospodarstwach z wybranych krajów na świecie w Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych (IFCN) – 2 godziny
4. Organizacja typowych gospodarstw mlecznych z wybranych krajów na świecie (wyposażenie w podstawowe czynniki produkcji, organizacja produkcji
roślinnej i zwierzęcej, osiągane wyniki produkcyjne) – 2 godziny
5. Koszty produkcji mleka i dochodowość gospodarstw mlecznych z wybranych krajów na świecie. Problematyka konkurencyjności kosztowej – 2
godziny
6. Określanie strategii postępowania polskim gospodarstwom, zróżnicowanych warunkami naturalnymi do produkcji mleka oraz wyposażeniem w
podstawowe czynniki produkcji (ziemię pracę, kapitał) – 4 godziny
7. Organizacja bazy przetwórczej mleka w Polsce, historia, stan obecny i prognoza na przyszłość (liczba mleczarni, skala produkcji, rodzaj
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01 - rozumie specyfikę i istotę funkcjonowania gospodarstw mlecznych
05i mleczarni

02 - potrafi oceniać konkurencyjność gospodartw mlecznych i
mleczarni

06 -

18)

Efekty kształcenia :
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)
03 - potrafi konstruować plan strategiczny dla gospodartwa mlecznego 07 -

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

04 - zastosowuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
występujących w mleczarniach

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
egzamin pisemny

04
01
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imienne karty oceny studenta
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Element oceny

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

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

Element oceny

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)

egzamin pisemny

20%
50%

20%
10%

test

egzamin ustny
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