Uchwała nr 322/2019
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie: dostosowania programu studiów na kierunku Agri-food Economics and Trade,
rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, do wymagań ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) Senat uchwala, co następuje:
§1
W związku z koniecznością dostosowania programu studiów do wymagań ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, ustala się program studiów drugiego stopnia na kierunku
Agri-food Economics and Trade o profilu ogólnoakademickim w załączniku do niniejszej
uchwały, stanowiącym jej integralną część.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Rektor

prof. dr hab. Jan Pikul

Załącznik do uchwały
nr 322/2019 Senatu UPP
Program studiów
1. Ogólna charakterystyka studiów
Nazwa kierunku studiów: Agri-food Economics and Trade
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Klasyfikacja ISCED-F 2013: 0311
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
Forma studiów: stacjonarne
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 120
Liczba semestrów: 4
Łączna liczba godzin zorganizowanych zajęć dydaktycznych: 850
Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin i określenie procentowego udziału liczby punktów ECTS: ekonomia i finanse
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia:
100
Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych:
nie dotyczy
Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom do wyboru:
43
Liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym oraz liczba godzin praktyk zawodowych:
nie dotyczy

2. Wykaz przedmiotów

Nr semestru.
Kategoria
Nr przedmiotu1. ECTS
przedmiotu2
Nazwa przedmiotu

1.1.
Macroeconomics

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się przedmiotu

Modern macroeconomic streams. Macroeconomic equilibrium models. Fiscal and monetary policy and
macroeconomic equilibrium. Macroeconomic equilibrium in the condition of supply and demand shocks.
Macroeconomic equilibrium in the short and long run.
4

K
Współczesne nurty makroekonomii. Modele równowagi makroekonomicznej. Polityka fiskalna i monetarna
państwa a równowaga makroekonomiczna. Równowaga makroekonomiczna w warunkach szoku podażowego
i popytowego. Równowaga makroekonomiczna w krótkim i długim okresie.

Symbole
kierunkowych
efektów
uczenia się

Jednostka
realizująca

ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_U01
Katedra Ekonomii
ET2A_U02
ET2A_K01
ET2A_K05

2

1.2.
Managerial
economics

1.3.
Econometrics and
economic processes
forecasting

1.4.
International
economics

Managerial decision-making. Methods and tools of microeconomic analysis supporting managerial decisionmaking. Cost analysis and methods of profit maximizing in a company. The structures and theoretical concepts
of market in the aspect of optimizing decision-making in a company (determinants of structure and
concentration and business environment). Determinants of production and price decisions in case of applying
special pricing practices (economic agreements).
4

K

Podejmowanie decyzji menedżerskich. Metody i narzędzia analizy mikroekonomicznej wspomagające
podejmowanie decyzji menedżerskich. Analiza kosztów oraz metody maksymalizacji zysków w
przedsiębiorstwie. Struktury i koncepcje teoretyczne rynku, w perspektywie podejmowania decyzji
optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie (determinanty struktury i koncentracji i otoczenia biznesowego).
Determinanty decyzji produkcyjnych i cenowych w przypadku stosowania specjalnych praktyk cenowych
(porozumienia ekonomiczne).
Definition of econometrics. The concept of economic and mathematical model. Definition of econometric
model. Basic research areas of econometrics. Stages of the construction of econometric model. Examples of
estimated econometrics models. Rules of construction of selected types of nonlinear econometric models.
Multiple regression. Forecasting based on time series. Measuring the quality of econometric forecasts.

4

K

Definicja ekonometrii. Pojęcie modelu ekonomiczno-matematycznego. Definicja modelu ekonometrycznego.
Podstawowe obszary badawcze ekonometrii. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Przykłady
oszacowanych modeli ekonometrycznych. Zasady budowy wybranych typów nieliniowych modeli
ekonometrycznych. Regresja wieloraka. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Mierniki jakości
prognozy ekonometrycznej.
Purpose and the subject matter of International economics. International trade theory. International
competitiveness. International trade policy. Theories of foreign direct investment. International flows of capital
and labour. International trade and economic growth. Balance of payments. Foreign exchange markets.
Exchange rates. Financial crisis.

4

K
Cel i przedmiot badań ekonomii międzynarodowej. Teorie rozwoju handlu międzynarodowego.
Konkurencyjność międzynarodowa. Polityka handlu zagranicznego. Teorie bezpośrednich inwestycji
zagranicznych. Międzynarodowe przepływy kapitału i pracy. Rola handlu zagranicznego w rozwoju
gospodarczym. Bilans płatniczy. Międzynarodowe rynki finansowe. Kursy walutowe. Kryzysy finansowe.

ET2A_W01
ET2A_U02
ET2A_U06
Katedra Ekonomii
ET2A_U07
ET2A_K01
ET2A_K02

ET2A_W01
ET2A_W07
ET2A_U02
Katedra Finansów
ET2A_U08
i Rachunkowości
ET2A_U09
ET2A_K04
ET2A_K05

ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_U01
ET2A_U03
ET2A_K01
ET2A_K05

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie

3

1.5.
Globalisation and
regionalization in the
world economy

1.6.
International
commercial law

Contemporary global economy: the nature, structure and development trends. The process of economic
globalization in the world: definitions, entities, factors, mechanisms, levels and stages of development.
Regionalism in international relations: definitions, objectives, premises, determinants and effects. Genesis and
waves of regionalism. Interdependencies between globalization and regionalization processes. Regional
integration groupings: economic significance and activity of the most important groupings and relations
between them, with special regard to the problem of cooperation and competition.
4

K
Współczesna gospodarka światowa: istota, struktura, kierunki rozwoju. Proces globalizacji ekonomicznej
w świecie: definicje, podmioty, czynniki, mechanizmy, płaszczyzny, etapy rozwoju. Regionalizm w stosunkach
międzynarodowych: definicje, cele, przesłanki, uwarunkowania, skutki. Geneza i fale regionalizmu.
Współzależności procesów globalizacji i regionalizacji. Regionalne ugrupowania integracyjne: znaczenie
gospodarcze i działalność najważniejszych ugrupowań oraz zależności między nimi, z wyeksponowaniem
problemu współpracy i rywalizacji.
The concept of international commercial law. Legal regulations of international trade in terms of historical
development. The rules of validity of international law. Review of the sources of international commercial law.
International legislation and basic foreign trade institutions. International organizations in world trade. World
Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization. Elements of Private International Law. Power
of attorney in international trade. Contracts in international law. European company law. International sales of
goods. Vienna Convention of 1980.

3

K

Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego. Regulacje prawne handlu międzynarodowego w zakresie
rozwoju historycznego. Zasady ważności prawa międzynarodowego. Przegląd źródeł międzynarodowego prawa
handlowego. Prawo międzynarodowe i podstawowe instytucje handlu zagranicznego. Organizacje
międzynarodowe w handlu światowym. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa
Organizacja Handlu. Elementy prawa międzynarodowego prywatnego. Pełnomocnictwo w handlu
międzynarodowym. Umowy w prawie międzynarodowym. Europejskie prawo spółek. Międzynarodowa
sprzedaż towarów. Konwencja Wiedeńska z 1980 r.

ET2A_W02
ET2A_W03
ET2A_U01
ET2A_U03
ET2A_U04
ET2A_U06
ET2A_K01
ET2A_K05

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie

ET2A_W02
ET2A_W08
ET2A_U04
ET2A_U07
ET2A_U08
ET2A_U09
ET2A_K04
ET2A_K05

Katedra Prawa
i Organizacji
Przedsiębiorstw
w Agrobiznesie

4

Food law in EU and member states: general principles, scope of regulation, product (food) safety and
responsibilities, protection of consumers, food fraud and adulteration. Understanding of EU law documents,
searching consolidated versions, technical standardization, certification; Codex Alimentarius standards,
manufacturer´s standards. EU food law versus international food law. Food safety: requirements of food law,
EFSA role and scientific support, risk analysis, RASFF, risk/crisis management. Public health protection. Food
act requirements on food business operators, searching legislative documents and guidelines, protection against
unsafe or adulterated food; specifications of some commodities, novel food. Chemical contaminants in food and
feedstuffs, residues of pesticides and veterinary drugs. Food additives and flavourings: justification and
conditions for their usage, food fortification. Microbiological criteria, food hygiene principles, HACCP,
GHP/GMP, food safety management system. Critical control points in food production and gastronomy,
guidelines for the application of the HACCP system (step-by-step case studies). Food labelling rules,
information for consumers, calculation of nutrition values, nutrition and health claims, allergens. Food for
special purposes. Authorities, food inspection rules, corrective actions and penalties, means of communication.
1.7.
International food law

3

K

Prawo żywnościowe w UE i państwach członkowskich: ogólne zasady, zakres regulacji, bezpieczeństwo
(bezpieczeństwo) produktów (żywności), ochrona konsumentów, oszustwa w branży spożywczej i fałszerstwa.
Zrozumienie dokumentów prawnych UE, wyszukiwanie wersji skonsolidowanych, standaryzacja techniczna,
certyfikacja; Standardy Codex Alimentarius, standardy producenta. Prawo żywnościowe UE a międzynarodowe
prawo żywnościowe. Bezpieczeństwo żywności: wymagania prawa żywnościowego, rola EFSA i wsparcie
naukowe, analiza ryzyka, RASFF, zarządzanie ryzykiem / kryzysem. Ochrona zdrowia publicznego.
Wymagania dotyczące żywności w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym,
wyszukiwanie dokumentów legislacyjnych i wytycznych, ochrona przed niebezpieczną lub skażoną żywnością;
specyfikacje niektórych towarów, nowa żywność, żywność GMO. Zanieczyszczenia chemiczne w żywności
i paszach, pozostałości pestycydów i leków weterynaryjnych. Dodatki do żywności i środki aromatyzujące:
uzasadnienie i warunki ich stosowania, uszlachetnianie żywności. Kryteria mikrobiologiczne, zasady higieny
żywności, HACCP, GHP / GMP, system zarządzania bezpieczeństwem żywności. Krytyczne punkty kontrolne
w produkcji żywności i gastronomii, wytyczne dotyczące stosowania systemu HACCP (studia przypadków krok
po kroku). Zasady etykietowania żywności, informacje dla konsumentów, obliczanie wartości odżywczych,
oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, alergeny. Żywność do celów specjalnych. Władze, zasady kontroli
żywności, działania naprawcze i kary, środki komunikacji.

ET2A_W02
ET2A_W08
ET2A_U04
ET2A_U07
ET2A_U08
ET2A_U09
ET2A_K04
ET2A_K05

Katedra Prawa
i Organizacji
Przedsiębiorstw
w Agrobiznesie
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1.8.
International business
etiquette

Etiquette in the international relations. Ceremonies – the concept, history, course of selected celebrations. Basic
principles used in business contacts – correspondence, letter layout, and business cards. Titulary in
correspondence and conversation. Visits – types, dates, goals, scope, layout, course, acquisition, cultural
conditions, rules of the protocol on the go. Forms of diplomatic protocol necessary in negotiations and signing
bilateral and multilateral agreements. Cultural differences in business contacts. The influence of religion on
interpersonal relations. Savoir vivre in business: Cultural diversity. Customs in the world and their reference to
the Polish cultural circle. Offensive situations and violations of the moral order. Savoir vivre in the office:
Business meetings – precedence, alternation. Punctuality. Correct dress (general rules, indications of elegance
and style). Unusual circumstances – how to "find". Organization of working time. Organization and course of
reception (selection of guests, the way the table is organized, the menu, the selection of alcohol, toasts). Dietary
restrictions in Poland and in the world.
4

K
Etykieta w stosunkach międzynarodowych. Ceremonie – pojęcie, historia, przebieg wybranych uroczystości.
Podstawowe zasady stosowane w kontaktach służbowych – korespondencja, układ listu, bilety wizytowe.
Tytulatura w korespondencji i rozmowie. Wizyty – rodzaje, terminy, cele, zakres, układ, przebieg, akwizycja,
uwarunkowania kulturowe, zasady protokołu w podróży. Formy protokołu dyplomatycznego niezbędne
w negocjacjach oraz przy podpisywaniu umów bilateralnych i multilateralnych. Różnice kulturowe w
kontaktach międzyludzkich, w tym służbowych. Wpływ wyznania na stosunki międzyludzkie. Savoir vivre
w biznesie – różnorodność kulturowa. Obyczaje w świecie i ich odniesienie do polskiego kręgu kulturowego.
Sytuacje obraźliwe i łamanie ładu moralnego. Savoir vivre w biurze: Spotkania biznesowe – precedencja,
alternacja. Punktualność. Poprawny ubiór (zasady ogólne, wskazania elegancji i stylu). Nietypowe okoliczności
– jak się „znaleźć”. Organizacja czasu pracy. Organizacja i przebieg przyjęcia (dobór gości, sposób organizacji
stołu, menu, dobór alkoholi, toasty). Ograniczenia żywieniowe w Polsce i na świecie.

ET2A_W02
ET2A_W08
ET2A_U04
ET2A_U07
ET2A_U08
ET2A_U09
ET2A_K02
ET2A_K04
ET2A_K05

Katedra Prawa
i Organizacji
Przedsiębiorstw
w Agrobiznesie
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2.1.
International capital
and financial market

2.2.
Agribusiness in
national economy

General characteristics of the financial market: the concept, the essence, functions. Financial Instruments:
concept, presentation sharing financial instruments. Breakdown of financial markets (money market, equity,
deposits and credit, foreign exchange, derivatives, spot market and futures market, the primary and secondary
market). Capital market: the essence, features, functions. Supervisory, intermediary and settlement institutions
(characteristics and scope of activities: Financial Supervisory Commission, the National Depository for
Securities, brokerage office, stock exchange), capital market participants. Capital market instruments – bonds:
definition, classification, bond market in Poland, the valuation of bonds, bond interest income in the period to
maturity (YTM) and its properties, risks of investing in bonds (the risk of default, interest rate risk - duration).
Capital market instruments – stocks: definition, classification, market share in Poland, the valuation of shares
(discount models), interest income from investments in shares, the risk of investing in shares (basic measure of
volatility). Derivatives: definition, functions and distribution. Forward contracts, futures contracts, options –
valuation and basics of hedging.
4

K
Ogólna charakterystyka rynku finansowego: pojęcie, istota, funkcje. Instrumenty finansowe: pojęcie, podział
instrumentów finansowych. Podział rynku finansowego (rynek pieniężny, kapitałowy, depozytowo-kredytowy,
walutowy, instrumentów pochodnych; rynek transakcji natychmiastowych i rynek terminowy; rynek pierwotny
i wtórny). Rynek kapitałowy: istota, cechy, funkcje. Instytucje nadzorujące, rozliczające i pośredniczące
(charakterystyka i zakres działalności: Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych, domy maklerskie, giełda papierów wartościowych), uczestnicy rynku kapitałowego.
Instrumenty rynku kapitałowego – obligacje: definicja, podział, rynek obligacji w Polsce, wycena obligacji,
stopa dochodu obligacji w okresie do wykupu (YTM) i jej własności, ryzyko inwestycji w obligacje (ryzyko
niedotrzymania warunków, ryzyko stopy procentowej – duration). Instrumenty rynku kapitałowego – akcje:
definicja, podział, rynek akcji w Polsce, wycena akcji (modele dyskontowe), stopa dochodu z inwestycji
w akcje, ryzyko inwestycji w akcje (podstawowe miary zmienności). Instrumenty pochodne: definicja, funkcje,
podział. Kontrakty terminowe forward i futures, opcje – zasady rozliczania, wycena, podstawy hedgingu.

4

K

Agribusiness and the rise of the theory of evolution trends of the agri-food sector. The changes and the
importance of agribusiness in the national economy. Creating of agribusiness supply (supply of agricultural
products and food industry). Demand for agricultural and food products as a factor affecting the state of
agribusiness. Production and supply in the agricultural sector and food as factors affecting the status of
agribusiness. Prices and incomes in the food economy. Agribusiness in Poland in the light of comparative
economics.
Agrobiznes i wzrost teorii ewolucyjnych tendencji sektora rolno-spożywczego. Zmiany i znaczenie agrobiznesu
w gospodarce narodowej. Tworzenie podaży w agrobiznesie (zaopatrzenie w produkty rolne i przemysł
spożywczy). Popyt na produkty rolnicze i spożywcze jako czynnik wpływający na stan agrobiznesu. Produkcja
i zaopatrzenie w sektorze rolnym i żywnościowym jako czynniki wpływające na status agrobiznesu. Ceny
i dochody w gospodarce żywnościowej. Agrobiznes w Polsce w świetle ekonomii porównawczej.

ET2A_W03
ET2A_U04
Katedra Finansów
ET2A_U09
i Rachunkowości
ET2A_K02
ET2A_K04

ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_W04
ET2A_W05
ET2A_U01
ET2A_U03
ET2A_U04
ET2A_U08
ET2A_K01
ET2A_K02
ET2A_K05

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie
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2.3.
Trade policy analysis
and forecasting

2.4.
Basics of foreign
trade

2.5.
Economics and
organization of farms
in open economy

2.6.
Cost accounting in
agribusiness

Trade policy theory (principles, assumptions and instruments) with focus on agri-food trade. Methods of
competitiveness analysis in international trade: classification of methods, ex-post methods, ex-ante methods,
application of selected equilibrium models.
4

K

Teoretyczne przesłanki prowadzenia polityki handlowej i stosowane instrumenty ze szczególnym
uwzględnieniem sektora rolno-żywnościowego. Metody analizy konkurencyjności w wymianie
międzynarodowej: klasyfikacja metod, metody pomiaru ex-post, metody pomiaru ex ante, w tym zastosowanie
wybranych modeli równowagi.
The concept and types of foreign trade. Importance of foreign trade. Difficulties faced in foreign trade.
Facilitators of foreign trade. Procedures for foreign trade. Documents used in foreign trade. International
contract for sale of goods. International marketing – types, factors and tools. Trade finance. Risks in
international trade. Foreign trade patterns – an analysis.

3

K

Pojęcie i rodzaje handlu zagranicznego. Znaczenie handlu zagranicznego. Trudności napotykane w handlu
zagranicznym. Podmioty wspierające i pośredniczące w handlu zagranicznym. Procedury w handlu
zagranicznym. Dokumenty w handlu zagranicznym. Międzynarodowy kontrakt handlowy. Marketing
międzynarodowy. Finansowanie i rozliczenia transakcji międzynarodowych. Ryzyko w handlu
międzynarodowym. Tendencje rozwoju handlu zagranicznego – analiza.
Introduction: The concept of economics and organization, stages of development economics, etc. The company
and farm – definitions and divisions. The concept, types and methods of analysis of the agriculture company.
Planning activities in the company and making decisions. Essence of marketing management of the farm.
Design and implementation of restructuring changes.

3

K
Wprowadzenie: pojęcia ekonomiki i organizacji, etapy rozwoju ekonomiki, itp. Przedsiębiorstwo
i gospodarstwo – definicje i podziały. Pojęcie, rodzaje i metody analizy działalności przedsiębiorstwa rolnego.
Planowanie działalności w przedsiębiorstwie i podejmowanie decyzji. Istota zarządzania marketingowego
gospodarstwa rolnego. Projektowanie i wdrażanie zmian restrukturyzacyjnych.

3

K

The nature, source and purpose of management information – accounting for management, sources of data, cost
classification. Cost accounting techniques - accounting for material, labour and overhead, absorption and
margin costing. Cost accounting methods, alternative cost accounting principles. The role of accounting for
company. Distinguishing between the concepts cost, expenditure, effort. Concept and cost classification for the
purposes of reporting, decision-making and controlling. Grouping of costs – fixed and variable costs, direct
costs, indirect costs for the period, the cost of the product.

ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_W07
ET2A_U01
ET2A_U02
ET2A_K01
ET2A_K05

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie

ET2A_W02
ET2A_W05
ET2A_U01
ET2A_U02
ET2A_U03
ET2A_U04
ET2A_U06
ET2A_U07
ET2A_K02
ET2A_K03
ET2A_K05

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie

ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_W05
ET2A_U02
ET2A_U03
ET2A_U05
ET2A_K02
ET2A_K04
ET2A_K05

Katedra Prawa
i Organizacji
Przedsiębiorstw
w Agrobiznesie

ET2A_W07
Katedra Finansów
ET2A_U02
i Rachunkowości
ET2A_K01

Źródła informacji na temat kosztów i klasyfikacja kosztów. Techniki rachunku kosztów. Rola rachunku kosztów
w rolnictwie. Identyfikacja podstawowych terminów: koszt, nakład, wydatek. Techniki i klasyfikacja kosztów
dla celów raportowania i podejmowania decyzji. Grupowanie kosztów – koszty stałe, koszty zmienne, koszty
bezpośrednie, koszty pośrednie.
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2.7.
Psychology and
negotiation in
business

2.8.
World economy and
agriculture

Basics of social psychology. Introduction to business psychology. Elements of interpersonal communication.
Obstacles and errors in the process of effective communication. Types of conflicts. Strategies for coping in
difficult situations. Negotiations at the manager's work. Group processes and psychology of influence and
persuasion. Psychology of decision making and problem solving. Areas of applied psychology knowledge and
art of negotiation in business.
3

K
Podstawy psychologii społecznej. Wprowadzenie do psychologii biznesu. Elementy komunikacji
interpersonalnej. Przeszkody i błędy w procesie skutecznej komunikacji. Typy konfliktów. Strategie radzenia
sobie w sytuacjach trudnych. Negocjacje w pracy menedżera. Procesy grupowe. Wywieranie wpływu.
Psychologia podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Obszary zastosowań wiedzy psychologicznej
i sztuki negocjacji w biznesie.
World economy overview. World and European agriculture – position of agriculture in the current economy.
Agriculture in developed and developing countries. Sustainable development goals. Agriculture’s contribution
to economic growth and poverty reduction. World and European agricultural trade. WTO. World food security.

3

K

Gospodarka światowa – tendencje rozwoju. Rolnictwo światowe i europejskie – pozycja rolnictwa w
gospodarce. Rolnictwo w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Cele zrównoważonego rozwoju. Rola
rolnictwa we wzroście gospodarczym i redukcji ubóstwa. Światowy i europejski handel rolny. WTO. Światowe
bezpieczeństwo żywnościowe.
Rules for the preparation of the diploma thesis. Presentation of the topics related to the seminar. Basic
bibliographical and statistical databases relevant to the seminar. Stages in the research process. Criteria for the
selection of research methods relevant to the seminar. Presentation of the MSc thesis concept. Discussion on the
MSc thesis concept. Presentation of the partial research results. Preparing the presentation summarising the
research results and conclusions.

2.9.
MSc seminar

3

K/W

Zasady przygotowania pracy dyplomowej. Przedstawienie problematyki z zakresu tematycznego seminarium.
Podstawowe bazy danych bibliograficznych i statystycznych właściwe dla przedmiotowego seminarium. Etapy
w procesie badawczym. Kryteria wyboru metod badań (metodyka badawcza w zakresie przedmiotowym
seminarium). Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej. Dyskusja nad koncepcją pracy dyplomowej.
Referowanie cząstkowych wyników badań. Przygotowanie syntetycznej prezentacji wyników i wniosków
z pracy dyplomowej.

ET2A_W01
ET2A_U08
Katedra Nauk
ET2A_U09
Społecznych
ET2A_K03
i Pedagogiki
ET2A_K04
ET2A_K05

ET2A_W03
ET2A_W04
ET2A_W05
ET2A_U01
ET2A_U03
ET2A_U04
ET2A_K01
ET2A_K04
ET2A_K05

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie

ET2A_W01W08
ET2A_U01jednostki WES
U09
ET2A_K01K05
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Food and agricultural policy as a science (theory and practice implementation) of socio- economic and
influence. The concept, scope and objectives of the food and agricultural policy. Common Agricultural Policy
of the European Union. Agribusiness development and the evolution of agricultural policy; creation,
development and evolution of policy mechanisms. The specific features of agriculture, undertaking in the
process of the policy creation; changes in the food market. Macroeconomic conditions of agri-food policy.
Protectionism and interventionism in the agri-food policy. Monetary and fiscal policy – agricultural budget.
Structural policy. Policy interventions – indicators of agricultural support. Prices of agricultural products and
foodstuffs (relative prices, price prediction, mechanisms of direct and indirect impact on prices). Measures
affecting income in agribusiness. Ecological policy. Food security policy. Regionalization of agricultural and
food policy; regional products. Problems of sustainable agriculture. The issue of sustainable agriculture.
Globalization of food markets – risks and benefits. Objectives, tasks and functions of the agribusiness
institutional politics.
3.1.
Agri-food policy

3

K

Polityka rolna jako nauka oraz praktyka działalności społeczno-gospodarczej i politycznej. Pojęcie, zakres i cele
polityki rolnej (agrarnej) i żywnościowej. Ewolucja polityki rolnej i żywnościowej a rozwój agrobiznesu;
powstanie, rozwój i ewolucja mechanizmów polityki (pańszczyzna, uwłaszczenie, parcelacja, nacjonalizacja
i etatyzm, kolektywizacja, reglamentacja żywności, dostawy obowiązkowe, kontraktacja, cele środowiskowe,
interwencjonizm). Specyficzne cechy rolnictwa jakie musi brać pod uwagę polityka; procesy zmian na rynku
żywnościowym. Makroekonomiczne uwarunkowania polityki rolnej i żywnościowej. Protekcjonizm
i interwencjonizm w gospodarce żywnościowej. Polityka monetarna i fiskalna. Budżet rolny. Polityka
interwencji (wskaźniki miar transferów pieniężnych do produkcji żywności i instrumenty polityki rolnej). Ceny
produktów rolnych i żywnościowych (relacje cen, kształtowanie cen, przewidywanie cen, mechanizmy
pośredniego i bezpośredniego oddziaływania na poziom cen produktów rolnych i żywnościowych). Działania
polityki rolnej oddziałujące na niewydolność dochodową w agrobiznesie. Polityka ekologiczna. Polityka
bezpieczeństwa żywnościowego. Regionalizacja polityki rolnej i żywnościowej; produkty regionalne.
Problematyka rolnictwa zrównoważonego. Globalizacja rynków żywnościowych – zagrożenia i korzyści. Cele,
zadania i funkcje instytucjonalnego otoczenia polityki. Otoczenie instytucjonalne sektora rolno-żywnościowego.

ET2A_W04
ET2A_W06
ET2A_U02
ET2A_U03
ET2A_U06
ET2A_K01

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie
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3.2.
Global food
economics

3.3.
Economics of
consumption

Origin of global food economy. Structure of global food economy. Evolution of the place of food economy in
national economy. Basic transformation processes in contemporary food economy in the world. Systems of
farming. Population as a basic determinant of global food economy. Employment in agriculture. Land resources
and natural conditions of food economy development in the world. Capital in food economy. Plant and animal
production. Biotechnology in agriculture. General level and dynamics of agricultural production. Food selfsufficiency and general problems of international turnover of agricultural and food products. General problems
of food supply. Regionalization of global food economy.
3

K

Pochodzenie globalnej gospodarki żywnościowej. Struktura globalnej gospodarki żywnościowej. Ewolucja
miejsca gospodarki żywnościowej w gospodarce narodowej. Podstawowe procesy transformacji we
współczesnej gospodarce żywnościowej na świecie. Systemy rolnictwa. Ludność jako podstawowy wyznacznik
globalnej gospodarki żywnościowej. Zatrudnienie w rolnictwie. Zasoby ziemi i naturalne warunki rozwoju
gospodarki żywnościowej na świecie. Kapitał w gospodarce żywnościowej. Produkcja roślinna i zwierzęca.
Biotechnologia w rolnictwie. Ogólny poziom i dynamika produkcji rolnej. Samowystarczalność żywnościowa
i ogólne problemy związane z obrotem międzynarodowym produktami rolnymi i spożywczymi. Ogólne
problemy z zaopatrzeniem w żywność. Regionalizacja światowej gospodarki żywnościowej.
Economics of consumption – the meaning and scope. Consumers behaviour – the meaning and scope.
Development of consumption theory. Needs – the meaning and classification. Sources and pattern of needs
creation. Measures and structure of consumption. Consumption functions. Consumer decisions – the meaning,
scope and classification. Marketing factors influencing on consumption and consumers behavior. Social factors
of consumer decision (family, reference group). Psychological factors of consumers’ decision (instincts,
emotions, motivations, attitudes). Influencing on consumers bahaviour and motivation as a part of companies’
marketing process. Consumers rights and independence. Sources of information about consumption. Methods of
research on consumption and consumers behaviour. Directions of changes in consumption. Analysis of income
and expenditure of households. Analysis of consumption on a selected market. Evaluation of consumption in a
selected group of consumers (e.g. according to the education or income level, etc.).

3

K

Ekonomika konsumpcji – znaczenie i zakres. Zachowania konsumentów – znaczenie i zakres. Rozwój teorii
konsumpcji. Potrzeby – znaczenie i klasyfikacja. Źródła i schemat tworzenia potrzeb. Miary konsumpcji i jej
i struktury. Funkcje konsumpcji. Decyzje konsumenckie – istota i klasyfikacja. Czynniki marketingowe
wpływające na konsumpcję i zachowania konsumentów. Czynniki społeczne oddziałujące na decyzje
konsumenckie (rodzina, grupa referencyjna). Psychologiczne czynniki decyzji konsumentów (instynkty,
emocje, motywacje, postawy). Odziaływanie na zachowania i motywację konsumentów jako część procesu
marketingowego przedsiębiorstw. Prawa i suwerenność konsumentów. Źródła informacji o konsumpcji. Metody
badania konsumpcji i zachowań konsumentów. Kierunki zmian w konsumpcji. Analizy dochodów i wydatków
gospodarstw domowych. Analizy konsumpcji na wybranym rynku branżowym. Ocena poziomu konsumpcji
w określonej grupie konsumentów (tj. według wybranego kryterium, m.in. wykształcenia, poziomu dochodów
i in.).

ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_W04
ET2A_U01
ET2A_U02
ET2A_U04
ET2A_U06
ET2A_U07
ET2A_K01
ET2A_K04
ET2A_K05

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie

ET2A_W01
ET2A_W05
ET2A_W06
ET2A_U02
ET2A_U03
ET2A_U04
ET2A_U07
ET2A_K01
ET2A_K03
ET2A_K04
ET2A_K05

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie
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3.4.
International logistics

3.5.
International
marketing of agrifood products

The essence, concept and determinants of international logistics. Eurologistics. Global logistics. International
infrastructure and logistics network. Documentation in international transport. Costs calculation of logistic
services in international traffic (examples, practical tasks).
3

K
Istota, pojęcie i determinanty logistyki międzynarodowej. Eurologistyka. Logistyka globalna. Międzynarodowa
infrastruktura i sieć logistyczna. Dokumentacja w transporcie międzynarodowym. Kalkulacje kosztów usług
logistycznych w ruchu międzynarodowym (przykłady, zadania).
The importance and need for marketing research in agribusiness practice. Defining the problem and purpose of
research. The process, stages and organization of marketing research in the agribusiness enterprise. Rules of
cooperation with a marketing research agency. Principles of sample selection in marketing research. Rules for
creating questionnaires. Quantitative marketing research: data collection methods in quantitative research;
product testing (pre-launch, post-launch, concept testing, satisfaction testing); brand research (brand awareness,
brand-equity); price research (price flexibility, price determination of a new PSM product, DPA, price
perception); distribution research (distribution intensity, point of sales research); marketing communication
research (promotion message tests, recall, marketing message effectiveness). Qualitative marketing research:
applications of qualitative research; selected techniques used in qualitative research (projection techniques,
experiments); group-focused interviews; individual group interviews; observations; ethnographic research.
Reduction and analysis of raw data. Selected methods of data analysis. Presentation and report from marketing
research.

3

K
Znaczenie i potrzeba badań marketingowych w praktyce gospodarczej w agrobiznesie. Definiowanie problemu
i celu badań. Proces, etapy i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie agrobiznesu. Zasady
współpracy z agencją badań marketingowych. Zasady doboru próby w badaniach marketingowych. Zasady
tworzenia kwestionariuszy. Ilościowe badania marketingowe: metody gromadzenia danych w badaniach
ilościowych; badania produktu (pre-launch, post-launch, testowanie konceptu, badania satysfakcji); badania
marek (znajomość marek, brand-equity); badania cen (elastyczność cenowa, określenie ceny nowego wyrobu
PSM, DPA, postrzeganie cenowe); badania dystrybucji (intensywność dystrybucji, badania punktów sprzedaży);
badania komunikacji marketingowej (testy przekazu promocyjnego, recall, efektywność przekazu
marketingowego). Jakościowe badania marketingowe: zastosowania badań jakościowych; wybrane techniki
stosowane w badaniach jakościowych (techniki projekcyjne, eksperymenty); grupowe wywiady zogniskowane;
indywidualne wywiady grupowe; obserwacje; badania etnograficzne. Redukcja i analiza danych surowych.
Wybrane metody analizy danych. Prezentacja i raport z badań marketingowych.

ET2A_W03
ET2A_U02
ET2A_U09
ET2A_K03
ET2A_K04

E2A_W02
E2A_W04
E2A_W05
E2A_W06
E2A_U01
E2A_U02
E2A_U04
E2A_U07
E2A_U09
E2A_K01
E2A_K02
E2A_K03
E2A_K04
E2A_K05

Katedra Prawa
i Organizacji
Przedsiębiorstw
w Agrobiznesie

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie
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Rational choice theory (principles, assumptions and methods). Game theory as public choice tool. Social choice
and individual values. The logic of collective action. Bureaucratic theory. Rent-seeking. Cardinal and ordinal
utility. Social welfare functions. Fair-division (theory and methods).
3.6A.
Public choice in open
economy

3.6B.
Fair division in global
economy

3.6C.
International
institutions and
organizations

3.7.
Role of trade fairs and
exhibitions in
international relations

3

K/W

Podstawy teorii wyboru publicznego (zakres badawczy, metodologia, geneza, teoria na tle innych nurtów).
Teoria gier jako podstawowe narzędzie metodyczne teorii wyboru publicznego. Teoria wyboru społecznego
(preferencje i użyteczność porządkowa, paradoks Condorceta, twierdzenie Arrowa). Logika wspólnego
działania. Teoria biurokracji. Pogoń za rentą. Użyteczność kardynalna i porządkowa. Funkcje dobrobytu
społecznego. Sprawiedliwy podział dóbr w społeczeństwie (teoria + metody).
Rational choice and fair division theory (principles, assumptions and methods). Definitions and understanding
of fairness, notions, criteria and properties of fairness. The logic of collective action. Cardinal and ordinal
utility. Social welfare functions. Procedures and methods of fair division. Fairness in public sector and global
economy. Fair trade.

3

K/W
Podstawy teorii sprawiedliwego podziału (zakres badawczy, metodologia, geneza, teoria na tle innych nurtów).
Definicje i niejednoznaczność sprawiedliwości podziału. Logika wspólnego działania. Użyteczność kardynalna
i porządkowa. Funkcje dobrobytu społecznego. Metody i algorytmy sprawiedliwego podziału. Sprawiedliwy
podział w sektorze publicznym i gospodarce globalnej. Sprawiedliwy handel.
International institutions definitions and conceptualizations. Theoretical approaches to international institutions
and organizations. Current international institutions and organizations: missions, objectives, importance,
specific problems resolutions.

3

K/W
Definicje i kategorie instytucji międzynarodowych. Teoretyczne przesłanki funkcjonowania instytucji
międzynarodowych. Współczesne międzynarodowe instytucje i organizacje: cele, zadania, misje, zakresy
działań, sposoby rozwiązywania problemów.
Introduction to Exhibition Design Graphics. Illuminating the Exhibition Experience. Historical Perspective and
Theory. Introduction to the Exhibition Design Studio. Exhibition and Planning Design Studio. Exhibition
Design International Professional Practices Seminar. Sustainability for Exhibitions. Exhibition Design for the
Museum Setting. Presentation Techniques. Exhibition Design Graphics. Exhibition Development and
Evaluation. Advanced Presentation Techniques. Exhibition Design Graphics II. The Exhibition Model.
Capstone Project Development & Qualifying Paper.

3

K
Wprowadzenie do grafiki projektu wystawy. Oświetlenie wystawy. Perspektywa historyczna i teoria.
Wprowadzenie do Studio projektowania wystawy. Studio projektowe wystaw i planowania. Seminarium
International Design Practice wystawy. Zrównoważony rozwój dla wystaw. Projekt wystawy w muzeum.
Techniki prezentacji. Grafika projektu wystawy. Opracowanie wystawy i jej ocena. Zaawansowane techniki
prezentacji. Grafika do projektowania wystawy II. Model wystawy. Capstone Project Development &
Qualifying Paper.

ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_W03
ET2A_U01
ET2A_U02
ET2A_U03
ET2A_K01
ET2A_K02
ET2A_K05

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie

ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_W03
ET2A_U01
ET2A_U02
ET2A_U03
ET2A_K01
ET2A_K02
ET2A_K05

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie

ET2A_W03
ET2A_U01
ET2A_U06
ET2A_K01
ET2A_K02

Katedra Ekonomii
i Polityki
Gospodarczej
w Agrobiznesie

E2A_W02
E2A_W03
E2A_W05
E2A_W07
E2A_U01
E2A_U02
E2A_U04
E2A_U07
E2A_U09
E2A_K01
E2A_K02
E2A_K03
E2A_K04
E2A_K05
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w Agrobiznesie
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Rules for the preparation of the diploma thesis. Presentation of the topics related to the seminar. Basic
bibliographical and statistical databases relevant to the seminar. Stages in the research process. Criteria for the
selection of research methods relevant to the seminar. Presentation of the MSc thesis concept. Discussion on the
MSc thesis concept. Presentation of the partial research results. Preparing the presentation summarising the
research results and conclusions.
3.8.
MSc seminar

3.9.
Preparing MSc thesis

2

7

K/W

K/W

Zasady przygotowania pracy dyplomowej. Przedstawienie problematyki z zakresu tematycznego seminarium.
Podstawowe bazy danych bibliograficznych i statystycznych właściwe dla przedmiotowego seminarium. Etapy
w procesie badawczym. Kryteria wyboru metod badań (metodyka badawcza w zakresie przedmiotowym
seminarium). Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej. Dyskusja nad koncepcją pracy dyplomowej.
Referowanie cząstkowych wyników badań. Przygotowanie syntetycznej prezentacji wyników i wniosków
z pracy dyplomowej.
Guidelines for writing the master's thesis – formal and editorial requirements: features and structure of MSc
thesis, examples of MSc thesis and their topics, language and grammar correctness of the text, proper
description of the MSc thesis with figures, tables, mathematical formulas, editorial correctness of MSc thesis
and its compliance with the Faculty requirements. Guidelines for writing the master's thesis - essential
requirements: formulation of hypotheses or research problem, as well as the way of solving it (justification of
the MSc topic, setting the objective and scope of work, reference to the current state of knowledge or practice).
Selection of literature (correctness of selection, using the latest publications, correctness of quotations). The
method of reaching the aim of the MSc thesis (the correctness of the choice of research methods, correctness of
both description and using selected research tools). Presentation of the research results (discussion, verification
and interpretation of results, an ability to draw the conclusions).
Zasady pisania pracy dyplomowej magisterskiej – wymogi formalne i edytorskie: cechy i struktura pracy
dyplomowej, przykłady prac i tematów, poprawność stylistyczna i gramatyczna tekstu, właściwy opis pracy
poprzez ryciny, tabele, wzory matematyczne, poprawność edytorska pracy i zgodność z wymaganiami
wydziałowymi. Zasady pisania pracy dyplomowej magisterskiej – wymogi merytoryczne: sformułowanie
hipotez i/lub problemu badawczego oraz sposób jego rozwiązania (uzasadnienie tematu, ustalenie celu i zakresu
pracy, odniesienie do aktualnego stanu wiedzy i/lub praktyki). Dobór literatury (poprawność wyboru źródeł,
wykorzystanie najnowszych publikacji, prawidłowość cytowań). Sposób realizacji celu pracy (prawidłowość
doboru metodyki badań, poprawność opisu i umiejętność stosowania wybranych narzędzi). Sposób prezentacji
wyników (dyskusja, weryfikacja i interpretacja wyników, umiejętność wyciągania wniosków).

ET2A_W01W08
ET2A_U01jednostki WES
U09
ET2A_K01K05

ET2A_W01W08
ET2A_U01jednostki WES
U09
ET2A_K01K05
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4.1A.
EU funds for
enterprises

4.1B.
Financing an
settlement of
international
transactions

4.1C.
Insurance in foreign
trade

Common Agricultural Policy of the EU – pillars, goals, principles, evolution, reforms, tools of the CAP;
operation programs of the Common Agricultural Policy for the years 2014-2020; proposals for a support policy
after 2020. Financing the CAP, the EU's agricultural budget; EU budget and CAP for 2014-2020. The European
Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
2014-2020 – priorities, activities. EU structural funds in the development of agriculture and rural areas
Direct payments system. Food industry in the EU countries. Institutions supporting the development of
enterprises. EU support for food industry enterprises.
4

K/W
Wspólna Polityka Rolna UE – filary, cele, zasady, ewolucja, reformy, narzędzia WPR; działania Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2014-2020; propozycje polityki wsparcia leśnictwa po 2020 roku. Finansowanie WPR,
budżet rolny UE; budżet UE i WPR na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji i Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – priorytety, działania. Fundusze
strukturalne UE w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Dopłaty bezpośrednie – system uproszczony
uzupełniony SAPS i SPS. Przemysł spożywczy w krajach UE. Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorstw.
Wsparcie UE dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.
Methods of payment and financing of international transactions. The role of banks in international settlements.
Selection of methods of payment in foreign trade contracts. Setting the terms of payment in export and import
contracts. Trade risks and risk management in international trade. Insurance in international trade. Credits in
international trade.

4

K/W
Rozliczenia (dewizowe i bezdewizowe) i finansowanie transakcji międzynarodowych. Rola banków w
rozliczeniach międzynarodowych. Wybór form zapłaty w rozliczeniach międzynarodowych. Ustalenie
warunków płatności w kontraktach eksportowych i importowych. Ryzyko w rozliczeniach międzynarodowych.
Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym. Kredyty w handlu międzynarodowym.
Basic definitions in the field of risk and insurance. Insurance contract and trade contract. The insurance market
– its role and functions. Types of insurance, with particular emphasis on insurance in foreign trade. Types of
risk in foreign trade and methods of its reduction. Analysis of insurance products in foreign trade (including
insurance of cargo, insurance of means of transport (casco) and financial insurance).

4

K/W

Podstawowe pojęcia z zakresu ryzyka i ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia i kontrakt handlowy. Rynek
ubezpieczeniowy – jego rola i funkcje. Rodzaje ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń w
handlu zagranicznym. Rodzaje ryzyka w handlu zagranicznym i metody jego ograniczania. Analiza produktów
ubezpieczeniowych dostępnych na rynku w zakresie ubezpieczeń w handlu zagranicznym (m. in. ubezpieczenia
ładunków (cargo), ubezpieczenia środków transportu (casco) i ubezpieczenia finansowe).

ET2A_W04
ET2A_W06
ET2A_U03
ET2A_U05
ET2A_K02
ET2A_K05
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4.2A.
Economics of
environmental
protection

4.2B.
Distributive justice
and sustainable
development

4.2C.
Renewable energy for
sustainable rural
development

Basic definitions and concepts of the economics of environmental protection. The policy of environmental
protection and its tools and instruments. Evaluation methods of ecosystem services. Sustainable development
and climate resilient economies. Environmental management.
4

K/W
Podstawowe definicje i pojęcia w zakresie ekonomiki ochrony środowiska. Polityka ochrony środowiska oraz
jej narzędzia i instrumenty. Metody wyceny usług ekosystemu. Rozwój zrównoważony i gospodarka odporna na
zmiany klimatyczne. Zarządzanie środowiskiem.

Basic definitions and concepts of the economics of sustainable development. The concept of formal justice and
fairness. The concept of distributive justice in the welfare economics and the economics of sustainable
development. The models of society and the problem of justice.
4

K/W
Podstawowe definicje i pojęcia w zakresie ekonomii rozwoju zrównoważonego. Koncepcja sprawiedliwości
formalnej i uczciwości. Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej w ekonomii dobrobytu and ekonomii
rozwoju zrównoważonego. Modele społeczeństwa a problematyka sprawiedliwości.
Basic definitions and concepts of the economics of sustainable development. The concept of energy autarky and
climate resilient economy. Renewable energy initiatives in Poland and abroad. Socio-economic determinants of
renewable energy initiatives on rural areas (bio-energy villages and energy clusters). Panorama of energy
consumption in the European Union. The Jevons’ effect.

4

K/W
Podstawowe definicje i pojęcia w zakresie ekonomii rozwoju zrównoważonego. Koncepcja autarkii
energetycznej i gospodarki odpornej na zmiany klimatyczne. Inicjatywy energii odnawialnej w Polsce i za
granicą. Społeczno-ekonomiczne determinanty inicjatyw energii odnawialnej na obszarach wiejskich (wioski
bioenergetyczne i klastry energii). Panorama konsumpcji energii w Unii Europejskiej. Paradoks Jevonsa.
Rules for the preparation of the diploma thesis. Presentation of the topics related to the seminar. Basic
bibliographical and statistical databases relevant to the seminar. Stages in the research process. Criteria for the
selection of research methods relevant to the seminar. Presentation of the MSc thesis concept. Discussion on the
MSc thesis concept. Presentation of the partial research results. Preparing the presentation summarising the
research results and conclusions.

4.3.
MSc seminar

9

K/W

Zasady przygotowania pracy dyplomowej. Przedstawienie problematyki z zakresu tematycznego seminarium.
Podstawowe bazy danych bibliograficznych i statystycznych właściwe dla przedmiotowego seminarium. Etapy
w procesie badawczym. Kryteria wyboru metod badań (metodyka badawcza w zakresie przedmiotowym
seminarium). Prezentacja koncepcji pracy dyplomowej. Dyskusja nad koncepcją pracy dyplomowej.
Referowanie cząstkowych wyników badań. Przygotowanie syntetycznej prezentacji wyników i wniosków z
pracy dyplomowej.

ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_W03
ET2A_U01 Katedra Nauk
ET2A_U02 Społecznych
ET2A_U06 i Pedagogiki
ET2A_U07
ET2A_K03
ET2A_K05
ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_W03
ET2A_U01 Katedra Nauk
ET2A_U02 Społecznych
ET2A_U06 i Pedagogiki
ET2A_U07
ET2A_K03
ET2A_K05
ET2A_W01
ET2A_W02
ET2A_W03
ET2A_U01 Katedra Nauk
ET2A_U02 Społecznych
ET2A_U06 i Pedagogiki
ET2A_U07
ET2A_K03
ET2A_K05

ET2A_W01W08
ET2A_U01jednostki WES
U09
ET2A_K01K05
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4.4.
Preparing MSc thesis

4.5.
MSc exam

1
2

11

K/W

Guidelines for writing the master's thesis – formal and editorial requirements: features and structure of MSc
thesis, examples of MSc thesis and their topics, language and grammar correctness of the text, proper
description of the MSc thesis with figures, tables, mathematical formulas, editorial correctness of MSc thesis
and its compliance with the Faculty requirements.
Guidelines for writing the master's thesis - essential requirements: formulation of hypotheses or research
problem, as well as the way of solving it (justification of the MSc topic, setting the objective and scope of work,
reference to the current state of knowledge or practice). Selection of literature (correctness of selection, using
the latest publications, correctness of quotations). The method of reaching the aim of the MSc thesis (the
ET2A_W01correctness of the choice of research methods, correctness of both description and using selected research tools).
W08
Presentation of the research results (discussion, verification and interpretation of results, an ability to draw the
ET2A_U01conclusions).
jednostki WES
U09
ET2A_K01Zasady pisania pracy dyplomowej magisterskiej – wymogi formalne i edytorskie: cechy i struktura pracy
K05
dyplomowej, przykłady prac i tematów, poprawność stylistyczna i gramatyczna tekstu, właściwy opis pracy
poprzez ryciny, tabele, wzory matematyczne, poprawność edytorska pracy i zgodność z wymaganiami
wydziałowymi. Zasady pisania pracy dyplomowej magisterskiej – wymogi merytoryczne: sformułowanie
hipotez i/lub problemu badawczego oraz sposób jego rozwiązania (uzasadnienie tematu, ustalenie celu i zakresu
pracy, odniesienie do aktualnego stanu wiedzy i/lub praktyki). Dobór literatury (poprawność wyboru źródeł,
wykorzystanie najnowszych publikacji, prawidłowość cytowań). Sposób realizacji celu pracy (prawidłowość
doboru metodyki badań, poprawność opisu i umiejętność stosowania wybranych narzędzi). Sposób prezentacji
wyników (dyskusja, weryfikacja i interpretacja wyników, umiejętność wyciągania wniosków).
Requirements for admission to the final exam: admission to the exam and accepting the MSc thesis by the
supervisor, list of documents necessary to take the exam. The course of the MSc exam: the date of the exam,
registration for the exam, the members of the examination board, drawing questions and answers to questions,
presentation of the main theses and results of the MSc thesis, and discussion with the reviewer.

2

K
Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego: warunki dopuszczenia do egzaminu oraz przyjęcie pracy
magisterskiej przez promotora, lista dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu. Przebieg samego
egzaminu: termin egzaminu, zapisy na egzamin, skład komisji egzaminacyjnej, losowanie pytań i odpowiedzi
na pytania, prezentacja głównych tez i wyników pracy i dyskusja z recenzentem.

ET2A_W01W08
ET2A_U06
ET2A_U07 jednostki WES
ET2A_U08
ET2A_K01K05

Litera (A, B, C,…) oznacza jeden z przedmiotów do wyboru.
Kategorie przedmiotu: K – kierunkowy, W – do wyboru, O – ogólnouczelniany, H – z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

3. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia
Symbol

Kierunkowe efekty uczenia się3

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się

WIEDZA – absolwent zna i rozumie:
KNOWLEDGE – the graduate knows and understands:
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ET2A_W01

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
w pogłębionym stopniu teorie ekonomii oraz miejsce ekonomii i jej relacje w systemie problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
nauk, w tym prawa i uwarunkowania ekonomii;
rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; praca pisemna/esej na zadany
zaawansowaną metodologię badań w naukach ekonomicznych
temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w
grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku – praca indywidualna lub w
in-depth details of economic theories, and the place and relationships of economics in grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach);
the science system, including economic laws and conditions;
bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów
a sophisticated research methodology for economic sciences
pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy dyplomowej; ocena stopnia
przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego

ET2A_W02

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
w pogłębionym stopniu zależności występujące w gospodarce narodowej, z
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
uwzględnieniem mechanizmów gospodarki otwartej oraz narzędzia i instrumenty
rozwiązywanie zadań i problemów); zaliczenie ustne; prezentacja ustna; praca
ekonomiczne stosowane w skali makroekonomicznej (w tym instrumenty zagranicznej
pisemna/esej na zadany temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu –
polityki ekonomicznej)
praca indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku –
praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta
in-depth details of interdependencies in the national economy, including open economy
(aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja
mechanisms and macroeconomic tools and instruments (international economic policy
poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy
and other instruments)
dyplomowej; ocena stopnia przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego

w pogłębionym stopniu istotę i rolę krajowych oraz międzynarodowych instytucji
ekonomicznych, zwłaszcza związanych z obrotem międzynarodowym
ET2A_W03
in-depth details of the essence and role of national and international economic
institutions, especially those dealing with international trade

ET2A_W04

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; opracowanie projektu/zadania
praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i
zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie
postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie
maszynopisu pracy dyplomowej; ocena stopnia przygotowania studenta do egzaminu
dyplomowego

zasady funkcjonowania i prawidłowości rozwoju sektora rolno-żywnościowego i
obszarów wiejskich;
cele i narzędzia polityki rolno-żywnościowej stosowane w skali krajowej i
międzynarodowej oraz funkcjonowanie rynków rolnych i żywnościowych

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); egzamin ustny; zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub
testowej, rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; opracowanie
projektu/zadania praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w grupach; bieżące
konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy
functioning principles and development patterns of the agri-food sector and rural areas;
dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy dyplomowej; ocena stopnia
agri-food policy objectives and tools used at national and international level; the
przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego
functioning of agricultural and food markets
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ET2A_W05

specyfikę funkcjonowania podmiotów gospodarczych w sektorze agrobiznesu w
warunkach gospodarki otwartej
zagadnienia ekonomii gospodarstwa domowego, w tym ekonomiki konsumpcji
żywności
the specific functioning of agribusiness operators in an open economy
household economics, including food consumption economics

specyfikę finansowania podmiotów gospodarczych w sektorze agrobiznesu
ET2A_W06
specificities of financing methods for agribusiness operators

zaawansowane metody badań ekonomicznych, w tym metody ekonometryczne oraz
modele równowagi, w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem wymiany międzynarodowej
ET2A_W07
sophisticated economic research methods, including econometric methods and
equilibrium models, used in studying economic phenomena and processes, with
particular reference to international trade

przepisy prawne i czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z
uwzględnieniem działalności na rynkach zagranicznych
ET2A_W08
legal regulations and measures related to doing business, including in international
markets

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; opracowanie projektu/zadania
praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja
studium przypadku – praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i
zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie
postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie
maszynopisu pracy dyplomowej; ocena stopnia przygotowania studenta do egzaminu
dyplomowego
egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); egzamin ustny; zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub
testowej, rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; opracowanie
projektu/zadania praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w grupach;
opracowanie i prezentacja studium przypadku – praca indywidualna lub w grupach;
ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach); bieżące
konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy
dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy dyplomowej; ocena stopnia
przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego
egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; opracowanie projektu/zadania
praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i
zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie
postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie
maszynopisu pracy dyplomowej; ocena stopnia przygotowania studenta do egzaminu
dyplomowego
egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
rozwiązywanie zadań i problemów); zaliczenie ustne; prezentacja ustna; praca
pisemna/esej na zadany temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu –
praca indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku –
praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta
(aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja
poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy
dyplomowej; ocena stopnia przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:
SKILLS – the graduate knows how to:
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ET2A_U01

ET2A_U02

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
zinterpretować dane i wskaźniki charakteryzujące współczesną gospodarkę oraz na ich
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
podstawie ocenić sytuację społeczno-gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem
rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; praca pisemna/esej na zadany
obrotu międzynarodowego
temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w
grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach);
interpret data and indicators that characterize a modern economy, and use it as a basis
bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów
to assess the socioeconomic situation, with particular focus on international trade
pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy dyplomowej
wybrać i wykorzystać metody i narzędzia do analizy problemów gospodarczych w
skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej oraz do diagnozy i prognozowania zjawisk
gospodarczych w skali krajowej i międzynarodowej (w tym zastosować modele
ekonometryczne, modele równowagi oraz zaawansowane techniki informacyjnokomunikacyjne)

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); egzamin ustny; zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub
testowej, rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; opracowanie
projektu/zadania praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w grupach;
opracowanie i prezentacja studium przypadku – praca indywidualna lub w grupach;
select and use methods and tools for economic analyses at micro, meso and macro
ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach); bieżące
levels and for diagnosing and forecasting economic phenomena at national and
konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy
international levels (including the use of econometric models, equilibrium models and dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy dyplomowej
sophisticated information and communication techniques)

ET2A_U03

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
identyfikować, analizować i oceniać zjawiska gospodarcze wymagające działań
problemów); egzamin ustny; zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub
polityki rolno-żywnościowej i handlowej oraz oceniać adekwatność i skuteczność
testowej, rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; praca pisemna/esej na
rozwiązań przyjmowanych w ramach tych polityk w skali krajowej i międzynarodowej zadany temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu – praca
indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku – praca
identify, analyze and assess economic phenomena which require an agri-food and trade indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta
policy to be put in place; and assess the adequacy and effectiveness of solutions
(aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja
implemented under such policies at national and international level
poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy
dyplomowej

ET2A_U04

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk na rynkach rolno-żywnościowych problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
oraz wykorzystywać tę wiedzę w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze
rozwiązywanie zadań i problemów); zaliczenie ustne; prezentacja ustna; praca
agrobiznesu, z uwzględnieniem biznesu międzynarodowego
pisemna/esej na zadany temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu –
praca indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku –
analyze the causes and progress of processes and phenomena taking place in agri-food praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta
markets; and rely on that knowledge in running an agribusiness, including in an
(aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja
international business environment
poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy
dyplomowej
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ET2A_U05

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
potrafi przeprowadzić analizę potencjalnych źródeł finansowania działalności
problemów); egzamin ustny; zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub
podmiotów agrobiznesu, z uwzględnieniem podmiotów podejmujących działalność na
testowej, rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; opracowanie i
rynkach zagranicznych
prezentacja studium przypadku – praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w
dyskusji i zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i
analyze the potential sources of financing for agribusiness operators, including
sprawdzanie postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej;
operators entering international markets
przedłożenie maszynopisu pracy dyplomowej

ET2A_U06

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
komunikować się i prowadzić dyskusję na tematy specjalistyczne oraz upowszechniać problemów); egzamin ustny; zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub
wiedzę ekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych stosunków testowej, rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; opracowanie
gospodarczych
projektu/zadania praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w grupach; ocena
udziału w dyskusji i zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach); bieżące
communicate and discuss specialized topics, and disseminate economic knowledge
konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy
with particular focus on international economic relations
dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy dyplomowej; ocena stopnia
przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego

posługiwać się na poziomie wyższym specjalistyczną terminologią ekonomiczną, ze
szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych stosunków gospodarczych
ET2A_U07
use specialized and sophisticated economic terminology, with particular focus on
international economic relations

ET2A_U08

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
rozwiązywanie zadań i problemów); zaliczenie ustne; prezentacja ustna; praca
pisemna/esej na zadany temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu –
praca indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku –
praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta
(aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja
poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy
dyplomowej; ocena stopnia przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
rozwiązywanie zadań i problemów); zaliczenie ustne; prezentacja ustna; praca
uczyć się w sposób ustawiczny oraz planować rozwój własny i innych osób
pisemna/esej na zadany temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu –
praca indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku –
engage in lifelong learning and plan personal development for himself/herself and other
praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta
people
(aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja
poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy
dyplomowej; ocena stopnia przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego
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pracować w zespole
ET2A_U09
be a team player

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
rozwiązywanie zadań i problemów); zaliczenie ustne; prezentacja ustna; praca
pisemna/esej na zadany temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu –
praca indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku –
praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta
(aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja
poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy
dyplomowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do:
SOCIAL SKILLS – the graduate is ready to:

propagowania wiedzy ekonomicznej i wykorzystywania jej na potrzeby ogółu
społeczeństwa i lokalnych społeczności
ET2A_K01
promote economic knowledge and use it for the society as a whole and for local
communities

funkcjonowania w środowisku gospodarki rynkowej (krajowej i międzynarodowej)
oraz propagowania i wdrażania idei przedsiębiorczości
ET2A_K02
operate in a (national and international) market economy environment, and promote
and implement the concept of entrepreneurship

ET2A_K03

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); egzamin ustny; zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub
testowej, rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; praca pisemna/esej na
zadany temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu – praca
indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku – praca
indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta
(aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja
poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy
dyplomowej; ocena stopnia przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego
egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); egzamin ustny; zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub
testowej, rozwiązywanie zadań i problemów); zaliczenie ustne; prezentacja ustna;
opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w
grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku – praca indywidualna lub w
grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach);
bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów
pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy dyplomowej; ocena stopnia
przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
odpowiedzialnego pełnienia swojej roli zawodowej, mając świadomość etosu pracy i rozwiązywanie zadań i problemów); prezentacja ustna; praca pisemna/esej na zadany
etycznych zachowań
temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu – praca indywidualna lub w
grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku – praca indywidualna lub w
function properly in his/her professional role, being aware of deontological and ethical grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta (aktywność na zajęciach);
considerations
bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja poszczególnych rozdziałów
pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy dyplomowej; ocena stopnia
przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego
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ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
ET2A_K04
continuously improve his/her education and professional and personal competences

krytycznej oceny odbieranych treści, formułowania własnych wypowiedzi i ocen oraz
do przywództwa i współpracy w grupie w celu rozwiązania określonego problemu
ET2A_K05
critically assess what is communicated to him/her, formulate his/her own statements
and opinions, lead a group and cooperate with group members to solve a problem

egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub testowej,
rozwiązywanie zadań i problemów); zaliczenie ustne; prezentacja ustna; praca
pisemna/esej na zadany temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu –
praca indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku –
praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta
(aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja
poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy
dyplomowej; ocena stopnia przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego
egzamin pisemny (w formie opisowej lub testowej, rozwiązywanie zadań i
problemów); egzamin ustny; zaliczenie pisemne/kolokwium (w formie opisowej lub
testowej, rozwiązywanie zadań i problemów); zaliczenie ustne; prezentacja ustna; praca
pisemna/esej na zadany temat; opracowanie projektu/zadania praktycznego/raportu –
praca indywidualna lub w grupach; opracowanie i prezentacja studium przypadku –
praca indywidualna lub w grupach; ocena udziału w dyskusji i zaangażowania studenta
(aktywność na zajęciach); bieżące konsultacje i sprawdzanie postępów; prezentacja
poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej; przedłożenie maszynopisu pracy
dyplomowej; ocena stopnia przygotowania studenta do egzaminu dyplomowego

określone w sposób odpowiadający charakterystykom drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomie odpowiednio 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (załącznik do rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji; Dz. U.,
poz. 2218)
3

4. Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych – nie dotyczy
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