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Założenia, cele i opis
zajęć:

a.przedstawienie zagadnień ewolucji formy organizacyjnej gospodarki żywnościowej
b.zapoznanie z pojęciami, specyfiką i organizacją produkcji oraz obrotu w gospodarce żywnościowej
c.wskazanie powiązań organizacyjnych i zależności ekonomicznych w obrębie poszczególnych branż

gospodarki żywnościowej
d.objaśnienie kategorii ekonomicznych, metod pomiaru wyników produkcyjnych i ekonomicznych oraz

identyfikacja czynników kształtujących ich poziom w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym

Wykład
Historyczny proces kształtowania współczesnej gospodarki żywnościowej. Ewolucyjne przemiany w zakresie
udziału rolnictwa w wartości finalnych produktów żywnościowych. Zakres ekonomiki gospodarki żywnościowej.
Podstawowe pojęcia, specyfika i organizacja produkcji oraz obrotu w gospodarce żywnościowej. Branże i
łańcuchy żywnościowe w gospodarce żywnościowej. Ogniwa gospodarki żywnościowej tworzące jej strukturę.
Pojęcie produkcji oraz metody pomiaru wyników produkcyjnych w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym.
Czynniki kształtujące warunki ekonomiczne dla działalności produkcyjnej w rolnictwie i przetwórstwie
spożywczym. Zasoby produkcyjne w gospodarce żywnościowej oraz ich wkład w procesy wytwarzania. Dochody i
konkurencyjność w gospodarce żywnościowej. Regulacje i ich rola w gospodarce żywnościowej. Pojęcie
bezpieczeństwa żywnościowego.
Ćwiczenia
Omówienie organizacji i specyfiki głównych branż w gospodarce żywnościowej, powiązań między nimi oraz
analiza warunków ekonomicznych dla działalności produkcyjnej w obrębie poszczególnych branż. Ocena korzyści
wynikających z integracji faz produkcyjnych w obrębie branż gospodarki żywnościowej. Obliczanie wyników
produkcyjnych oraz analiza czynników kształtujących ich poziom w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym.
Bilanse produktów oraz ich przydatność. Charakterystyka zasobów produkcyjnych w gospodarce żywnościowej.
Dochody i czynniki kształtujące ich poziom w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Analiza tendencji w konsumpcji
żywności, rozpoznawanie ich przyczyn oraz wpływu na kierunki rozwoju gospodarki żywnościowej.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

a.wykład - liczba godzin: stacj: 15, niestacj. 8
b.ćwiczenia audytoryjne - liczba godzin: stacj: 15, niestacj. 8

Metody dydaktyczne: dyskusja, rozwiązywanie problemu, konsultacje, wykład konwersacyjny, studium przypadku

Wymagania formalne i
założenia wstępne:

Efekty uczenia się: Wiedza - Zna i rozumie:
1 - ma wiedzę z zakresu
organizacji produkcji i obrotu w
gospodarce żywnościowej, zna
pojęcia i kategorie ekonomiczne
2 - rozumie i wskazuje powiązania
organizacyjne oraz zależności
ekonomiczne w obrębie
poszczególnych branż gospodarki
żywnościowej

Umiejętności - Potrafi:
3 - potrafi oceniać wyniki
produkcyjne i ekonomiczne oraz
dostrzegać przyczyny
kształtowania ich poziomu

Kompetencje - Jest gotów do:
4 - potrafi zbierać i analizować
informacje oraz uzupełniać wiedzę
potrzebną do prawidłowego
interpretowania zjawisk zachodzących
w gospodarce żywnościowej

Sposób weryfikacji
efektów uczenia się:

egzamin pisemny (efekty: 1, 2, 3), ocena wystąpień w trakcie zajęć (efekty: 3, 4), ocena aktywności w trakcie
zajęć (efekty: 3, 4)

Forma dokumentacji
osiągniętych efektów
uczenia się:

złożone projekty, karty oceny studenta (w tym na listach obecności), zestaw pytań
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Elementy i wagi mające
wpływ na ocenę końcową:

egzamin pisemny - 50%, ocena wystąpień w trakcie zajęć - 40%, ocena aktywności w trakcie zajęć - 10%

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1.Grabowski S.: Ekonomika gospodarki żywnościowej, PWSBiA, Warszawa 1998
2.Olszewska A. (red.): Agrobiznes w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014
3.Czyżewski A., Poczta-Wajda A.: Polityka rolna w warunkach globalizacji, PWE, Warszawa 2011
4.Kowalczyk S.: Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN, Warszawa 2016
5.Kowalski A.: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii

Europejskiej (synteza), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010
6.Łuczka-Bakuła W.: Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w

Poznaniu, Poznań 2004
7.Woś A.: Podstawy agrobiznesu, PWSBiA, Warszawa 1996
8.Zegar S.: Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

Uwagi:
+, ver-lw

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia
zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

75/75

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

1.6/1.12 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu:

Kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do
efektów dla
programu studiów
dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Wiedza 1 - ma wiedzę z zakresu organizacji produkcji i obrotu w gospodarce żywnościowej,
zna pojęcia i kategorie ekonomiczne

L1_KW01 1

2 - rozumie i wskazuje powiązania organizacyjne oraz zależności ekonomiczne w
obrębie poszczególnych branż gospodarki żywnościowej

L1_KW06 1

Umiejętności 3 - potrafi oceniać wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz dostrzegać przyczyny
kształtowania ich poziomu

L1_KU02 1

Kompetencje 4 - potrafi zbierać i analizować informacje oraz uzupełniać wiedzę potrzebną do
prawidłowego interpretowania zjawisk zachodzących w gospodarce żywnościowej

L1_KK03 1

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy
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