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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Międzynarodowy handel produktami rolnymi 

Nazwa w języku angielskim:   International trade of agricultural products 

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:  2 

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 podstawowymi pojęciami 
dotyczącymi organizacji handlu zagranicznego 
na rynku artykułów rolniczych. 
2.Zapoznanie studenta z sytuacją na rynku 
poszczególnych artykułów rolnych 
3.Zapoznanie studenta z formami handlu 
zagranicznego 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

WO1 
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu procesów powiązanych z szeroko 
rozumiana działalnością rolniczą, szczególnie ze zbytem produktów 
rolnych 

K_WO1 

WO2 
Zna poszczególne pojęcia dotyczące rynku rolnego, w tym handlu 
zagranicznego produktami rolnymi 

K_WO4 

 UMIEJĘTNOŚCI  

UO1 
Potrafi wskazać rynki produktów żywnościowych, dla których Polska 
posiada dodatnie saldo eksportowe. 

K_UO1 

UO2 
Analizuje dane dotyczące sytuacji na rynkach produktów rolnych i 
przewiduje koniunkturę w obrocie międzynarodowym. 

K_UO2 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

KO1 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy i 
prognozowania sytuacji w handlu zagranicznym artykułami rolnymi. 

K_KO1 

KO2 Ma świadomość przestrzegania zasad „Dobrej Praktyki Rolniczej” K_KO4 



oraz wymagań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym 

Forma i typy zajęć:  Wykład/ćwiczenia audytoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, ekonomiki rolnictwa, polityki gospodarczej 
UE 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia dotyczące handlu zagranicznego. 
Miejsce handlu zagranicznego w polskiej gospodarce. 
Znaczenie handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. 
Uwarunkowania prawno-organizacyjne w obrocie artykułami rolnymi. 
Polityka handlowa UE 
Światowa organizacja handlu 
Zastosowanie wybranych elementów analizy ekonomicznej w charakterystyce sytuacji w handlu 
zagranicznym artykułami rolnymi. 
Źródła informacji w analizie rynków poszczególnych produktów rolno-spożywczych. 
Uwarunkowania makroekonomiczne w handlu międzynarodowym. 
Towarowa struktura handlu produktami rolno-spożywczymi. 
Geograficzne zróżnicowanie handlu produktami rolnymi. 
Czynnik jakościowy w eksporcie produktów rolnych. 
Bezpieczeństwo żywnościowe w UE 
Znaczenie znajomości handlu międzynarodowego dla producentów żywności. 
Bariery wzrostu eksportu  

Literatura podstawowa: 

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Wyd. IERiGŻ, 
Warszawa. 
Popyt na żywność. Analizy rynkowe.Wyd. IERiGŻ, Warszawa. 
Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. GUS, Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

Analizy rynkowe. (poszczególne rynki).Wyd.  IERiGŻ, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, 

ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, burza mózgów, zastosowanie ekonomii 
postulatywnej, indywidulane referowanie studenta zadanego zagadnienia 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pisemna praca zaliczeniowa:W_O1, W_O2, K_O1, K_O2 

Prezentacja referatu jako wyraz indywidualnej pracy studenta -  KO1, KO2 

Forma i warunki zaliczenia: 



Uzyskanie co najmniej 50 % z pracy zaliczeniowej, będącej  oceną końcową z przedmiotu, 
przy uwzględnieniu indywidualnej pracy 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 

 

Poprawa 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 10 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta, w tym: 

  

Przegląd literatury przedmiotu 13 15 

Samodzielne przygotowanie się do referatu 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do pracy 
zaliczeniowej 

12 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 


