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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Polityka gospodarcza UE 

Nazwa w języku angielskim:   Economy policy of European Union 

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):  drugiego 

Rok studiów:   I 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Agnieszka Ginter 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu: 

1.Zapoznanie z pojęciem i genezą polityki 
gospodarczej UE w sektorze rolnictwa   
2.Zapoznanie studenta z narzędziami i 
instrumentami polityki gospodarczej na rynku 
rolnym 
3.Zapoznanie z genezą i z celami wspólnej 
polityki rolnej 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

WO1 
Posiada podstawową wiedzę  z zakresu kierunków kształtowania polityki 
gospodarczej. 

K_WO4, K_WO11 

WO2 
Zna i rozumie znaczenie podstawowej terminologii  z zakresu celów polityki 
gospodarczej. 

K_WO4 

WO3 Potrafi wskazać instrumenty polityki gospodarczej K_WO3, K_WO15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

UO1 
Posiada zdolność systematycznego przyswajania nowych obszarów wiedzy 
koniecznych ze względu na politykę gospodarczą UE 

K_UO1 

UO2 
Posiada umiejętność analizowania zjawisk i procesów gospodarczych 
zachodzących w gospodarstwach rolniczych.  

K_U13, K_U15 

UO3 
Posiada umiejętność oceniania zjawisk zachodzących w gospodarstwach 
rolniczych pod wpływem oddziaływania na nie polityki gospodarczej UE 

K_UO3 

   

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

KO1 
Rozumie znaczenie i wagę polityki gospodarczej w funkcjonowaniu gospodarstw 
rolniczych i przedsiębiorstw agrobiznesu.  

K_KO1 



KO2 Jest świadomy roli polityki gospodarczej oraz zna mechanizm jej funkcjonowania. K_KO2 

Forma i typy zajęć:  Wykład/ćwiczenia audytoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student zna zagadnienia z obszaru polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz 
uwarunkowań ekonomiki gospodarstw rolnych na poziomie inżynierskim 

Treści modułu kształcenia: 

Geneza Unii Europejskiej – proces pogłębiania i poszerzania Wspólnoty 
Pojęcie polityki gospodarczej i jej podział 
Cele polityki gospodarczej i jej poziomy 
Etapy kształtowania się celów polityki gospodarczej Unii Europejskiej  
Instrumenty polityki gospodarczej 
Uwarunkowania wewnętrzne polityki gospodarczej 
Uwarunkowania zewnętrzne polityki gospodarczej 
Doktryny  i zasady polityki gospodarczej UE 
Instytucje polityki gospodarczej 
Protekcjonizm państwowy, interwencjonizm w rolnictwie 
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (UE) w sektorze rolnictwa i jej reformy 
Polityka budżetowa państwa 
Polityka społeczna państwa 
Wspólna polityka rolna 
Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla rolnictwa 
Pojęcie i znaczenie zasad wzajemnej zgodności w sektorze rolnym 
Zasady Wspólnej Polityki Rolnej  
Wspólna Polityka Rolna  i jej reformy 
WPR w kształtowaniu europejskiego modelu rolnictwa 
WPR po 2013 r., strategia 2020 
Instrumenty prawne polityki rolnej 
Instrumenty rozwoju obszarów wiejskich 
Polityka rozwoju obszarów wiejskich w zależności od perspektywy finansowej 
Polska wieś 2025 

Literatura podstawowa: 

T. Włudyka:  Polityka gospodarcza. Wyd. Wolter Kluwers S.A. , Warszawa 2007 
J. Kani (red.)Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. 
Wyd. PWN, Kraków 1998 
Borowiec J., Wilkin K., Integracja Europejska. Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2005 
A.Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, 
Warszawa 2004, 
M.Brzóska: (red.), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Łódź 1998;Wspolna Polityka 
Rolna-uwarunkowania, mechanizmy, efekty(red. M.Adamowicz) SGGW,2009. 
E.Pancer – Cybulska(red.):Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI 
wieku. Wyd.UW, Wrocław 2012 

Literatura dodatkowa: 

L. Oręziak: System finansowy Wspólnot Europejskich. Wyd. IKCHZ, Warszawa 2004 
K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład z prezentacją multimedialną 

ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, burza mózgów, zastosowanie ekonomii 
postulatywnej 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pisemne zaliczeniowe prace z przedmiotu –  WO1,WO2, UO1, UO2, WO3, UO3, KO1, KO2 

Forma i warunki zaliczenia: 

Uzyskanie co najmniej 50 % z pisemnych prac zaliczeniowych, będących podstawą 
zaliczenia przedmiotu, przy uwzględnieniu aktywności studenta 

 

Przedział 
punktacji 

(w %) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

Poprawy zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność studenta St.stacjonarne St.niestacjonarne 

1.Liczba godzin kontaktowych, w tym; 
 

 

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 15 12 

Udział w konsultacjach 10 15 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta, w tym: 

  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 15 

Samodzielne przygotowanie się do prac 
zaliczeniowych 

20 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


