
                                                                                                                                                            

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Polityka rozwoju obszarów wiejskich 

Nazwa w języku angielskim:  Rural areas development policy 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Rolnictwo  

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   III 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Elżbieta Malinowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Elżbieta Malinowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z polityką 
rolną oraz przemianami struktury przestrzennej i 
funkcjonalnej obszarów wiejskich Polski. Umiejętność 
scharakteryzowania europejskiego modelu rolnictwa i 
jego specyfiki na tle innych państw. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
Zna czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich. K_W17 

 

W_02 

Posiada  podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do 
prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rolnictwa i jego 
otoczeniu.  

K_W02 

W_03 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w 
rolnictwie i jego obsłudze. 

K_W20 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_ 01  

Posiada umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji  
w postaci dokumentów, osób, instytucji, źródeł internetowych, mediów i 
dokonuje ich analizy pod katem przydatności w produkcji rolniczej. 

K_U01 

U_02 
Umie prezentować własne poglądy w formie werbalnej, pisemnej i 
graficznej; rozumie i interpretuje poglądy innych. 

K_U03 

U_03 

Umie podejmować decyzje związane z działalnością gospodarczą mając 
opanowane zasady zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

K_U11 

K_U04 

 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, konieczności stałego 
aktualizowania wiedzy kierunkowej oraz podnoszenia kompetencji 
zawodowych. 

K_K01 

K_02 

Ma świadomość potrzeb dywersyfikacji produkcji rolniczej 
(przedsiębiorczości) wynikającej z wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. 

K_K07 

Forma i typy zajęć: 
St. stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne  (30 godz.); 
St. niestacjonarne: wykład (8 godz.), ćwiczenia audytoryjne   (16 godz.). 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość ogólnych problemów ekonomicznych, procesów integracji europejskiej. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia i definicje wprowadzające do przedmiotu. Podstawowe funkcje obszarów wiejskich. 
Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Sieć osadnicza. Użytkowanie ziemi. Struktura 
własnościowa użytków rolnych i wielkość gospodarstw. Produkcja rolna. Zagospodarowanie turystyczne. 
Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej. Stan infrastruktury wiejskiej. Unijna polityka rozwoju 
obszarów wiejskich w latach 2014-2020 oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. Poprawa 
konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Poprawa stanu środowiska i terenów i wiejskich. Poprawa 
jakości życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. Strategia rozwoju 
rolnictwa – Europejski Model Rolnictwa. Zasady zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wizja 
polityki rozwoju obszarów wiejskich 2020+. 
  

Literatura podstawowa: 

1. Bański J., Stola W. 2002. Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w 
Polsce. Studia obszarów wiejskich. Tom III. PAN, Warszawa. 

2. Makarski S. 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. PAN, IRWiR.  
3. Bański J. 2007. Europa w perspektywie roku 2050. PAN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Piontek B. 2002. Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego. PWN. Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, analiza zdarzeń krytycznych (przypadków), moduł tematyczny z 
udziałem prowadzącego, giełda pomysłów pozwalająca na kształtowanie umiejętności i zastosowania 
wiedzy teoretycznej. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy ma formę zaliczenia pisemnego na ocenę.  

Ćwiczenia: aktywność  na zajęciach, ocena pracy w grupach, kreatywności 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 



 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

Zaliczenie wykładów Weryfikacja efektów kształcenia w  
zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych podczas 
dyskusji grupowej  

 K_W17 

 

K_W02 

K_W20 

Zaliczenie ćwiczeń 

Prezentacja i ocena projektu 

Weryfikacja efektów kształcenia w 
zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji następuje podczas 
omawiania i dyskusji na temat 
projektu    

K_U01; K_U03; K_U11 

K_U04 

K_K01; K_K07 

 
 
Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu jest: 

- znajomość pojęć z zakresu przemian struktury przestrzennej obszarów wiejskich 
- umiejętność podejmowania decyzji związanych z działalnością gospodarczą mając opanowane zasady 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  
Sposób punktowania pracy pisemnej – 20 pkt 
    Aktywność na ćwiczeniach - 10 pkt 
Oceny:  
dst      15,3-18 pkt. 
dst+    18,3-21 pkt. 
db       21,3-24 pkt. 
db+     24,3-27 pkt. 
bdb     27,3-30 pkt . 

Bilans punktów ECTS*: 2 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 16 

- udział w konsultacjach 10 15 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 

 

- samodzielne przygotowanie się do zajęć 20 36 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 


