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Międzynarodowy handel artykułami rolno-spożywczymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPAGS.MI2B.1280.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Barbara Kutkowska

Pozostali prowadzący Barbara Kutkowska, Tomasz Berbeka

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z mechanizmami światowych rynków sektora rolno- spożywczego

C2 Zapoznanie studentów z sytuacją w polskim handlu zagranicznym sektora rolno-spożywczego
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna funkcje, cele i zasady WTO. Zna
„Porozumienie o rolnictwie” Rundy Urugwajskiej WTO
oraz Rundy Doha

AG_P7S_WG03 Egzamin pisemny,
Projekt

W2 Student zna uwarunkowania handlu zagranicznego
sektora rolno- spożywczego w Polsce; AG_P7S_WG03 Egzamin pisemny,

Projekt

W3 Student orientuje się w poziomie konkurencyjności
polskiego sektora rolnego na rynku światowym AG_P7S_WG04 Egzamin pisemny,

Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać ekonomiczne skutki
zastosowania instrumentów ochrony przez importerów
i eksporterów produktów rolniczych.

AG_P7S_UW01,
AG_P7S_UW03

Zaliczenie pisemne,
Projekt

U2 Student potrafi analizować bilans handlowy sektora
rolnego w Polsce.

AG_P7S_UK13,
AG_P7S_UW01

Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów rekomendować znaczenie handlu
zagranicznego sektora rolnego w Polsce.

AG_P7S_KK02,
AG_P7S_KO03,
AG_P7S_KR05

Egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1.Produkcja rolnicza na świecie. Przyczyny i zakres interwencjonizmu
państwowego w rolnictwie.

2.Funkcja nadwyżki podaży i popytu. Instrumenty ochrony stosowane przez
importerów produktów rolniczych.

3.Instrumenty stosowane przez eksporterów produktów rolniczych. Ogólny
przegląd instrumentów stosowanych przez importerów i eksporterów wg
klasyfikacji GAT.

4.Kierunki rozwoju handlu zagranicznego w Polsce i na świecie. Układ ogólny o
handlu i taryfach – GATT. – cele i zasady funkcjonowania.

5.Światowa Organizacja Handlu (WTO). Runda Urugwajska oraz „Porozumienie o
rolnictwie”.

6.Zasady, instrumenty wspólnej polityki handlowej UE w zakresie artykułów rolno-
spożywczych.

 Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi.

7. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi po 2004 roku.  Import,
eksport, saldo, struktura geograficzna, struktura towarowa.

Wykład

2.

1.Analiza polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi .  Import,
eksport, saldo, struktura geograficzna, struktura towarowa.

2.Struktura geograficzna polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-
spożywczymi.

3. Struktura towarowa polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-
spożywczymi.

4. Analiza podstawowych rynków rolnych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt 50%

Wymagania wstępne
Ekonomia
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Literatura
Obowiązkowa

Hoeckman B., Kostecki M. – Ekonomia światowego systemu handlu. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2002.1.
Pawlak K. Poczta W. Międzynarodowy handel rolny Wyd. PWE, Warszawa 20112.
Bieżące analizy rynkowe KOWR, MRIRW, IERiGŻ w Warszawie i GUS3.

Dodatkowa

Puślecki Z.,W. Skrzypińska J. Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO Wyd. Elipsa Warszawa, 20111.
Gaziński B., Rutkowska-Rock A. – Uczestnictwo Polski w międzynarodowym rynku. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 1999.2.
Janosz-Angowska A. – Protekcjonistyczne aspekty polityki handlowej UE w dziedzinie artykułów rolno-spożywczych.3.
Biuletyn Europejski 1999/2000, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, 2003.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do pozyskiwania informacji z literatury i z innych źródeł oraz integrowania
uzyskanych informacje, ich interpretacji i krytycznej oceny.

AG_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

AG_P7S_KR05 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej i wyczulony na problemy
nieracjonalnej produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem,oraz przestrzegania zasad BHP.

AG_P7S_UK13 Absolwent potrafi przygotować wystąpienia ustne; prezentuje wyniki badań z wykorzystaniem technik
multimedialnych, potrafi omówić metodologię badań i zinterpretować wyniki.

AG_P7S_UW01 Absolwent potrafi korzystać z baz danych oraz pozyskiwać i przetwarzać informacji i prawidłowo
prowadzić analizę.

AG_P7S_UW03 Absolwent potrafi analizować i interpretować zjawiska rynku finansowego.

AG_P7S_WG03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopni zagadnienia z zakresu ekonomiki i organizacji
przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjno–prawnych w sektorze agrobiznesu.

AG_P7S_WG04 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady analizy i oceny zarządzania przedsiębiorstw o
różnych formach organizacyjno–prawnych.


