Katedra Prawa Rolnego
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1. Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych.
Zajęcia odbywają się w formie wykładu w wymiarze 2 godzin tygodniowo w
semestrze zimowym
2. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach
Uczestnictwo w wykładzie nie jest obowiązkowe.

3. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu.
Zaliczenie przedmiotu następuje na stopień po przeprowadzeniu egzaminu
pisemnego, a w sytuacjach wyjątkowych i po uzgodnieniu terminu – egzaminu
ustnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zapisanie się na termin w
USOSie.
4. Zasady zapisywania się na egzamin.
Zapisy na egzaminy odbywają się za pomocą systemu USOS.
5. Termin egzaminu i zaliczenia.
Pierwszy termin egzaminu – pod koniec semestru, w ostatnim tygodniu zajęć.
Kolejne terminy oraz termin poprawkowy – zostaną uzgodnione w trakcie
wykładów.
6. Tryb ogłaszania wyników egzaminu i zaliczenia
Ogłoszenie wyników egzaminu następuje w okresie 7 dni po egzaminie przez
system USOS.
7. Tryb dokonywania wpisów ocen z egzaminu lub zaliczenia

Wpisy ocen odbywają się w miejscu i czasie uzgodnionym ze studentami przed
egzaminem.

Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej

(wykład dla studentów III r. Prawa europejskiego)

Część I
1. Geneza wspólnej polityki rolnej.
2. Cele wspólnej polityki rolnej według Traktatu Rzymskiego i następnych
3. Założenia wspólnej polityki rolnej
4. Instrumenty wspólnej polityki rolnej
5. Determinanty rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej. Między globalizacją a
lokalnością.
6. Ewolucja wspólnej polityki rolnej. Przyszłość WPR po 2013 r.
7. Tendencje rozwoju wspólnej polityki rolnej.
8. Unijne prawo rolne – pojęcie i przedmiot.
9.Źródła unijnego prawa rolnego
10.Charakterystyka podstawowych pojęć
11.Zasady unijnego prawa rolnego
12.Cechy legislacji prawnorolnej

13.Wspólny (wewnętrzny) rynek a wspólna polityka rolna
14.Rynkowe i strukturalne elementy wspólnej polityki rolnej w świetle
Traktatu
15.Wspólna polityka rolna a ochrona środowiska
16. Finansowanie Wspólnej Polityku Rolnej
17.Zasady konkurencji w rolnictwie

Część II
18.Ceny rolne
19.Interwencyjny skup produktów rolnych
20.Cła i inne środki ochrony rynków wewnętrznych
21.Licencje importowo-eksportowe, certyfikaty
22.Dopłaty eksportowe i opłaty importowe
23.Instrumenty ograniczania nadmiaru produkcji
24.Dopłaty bezpośrednie
25.Ogólna charakterystyka regulacji rynków branżowych – od rozproszenia
do uproszczenia regulacji
26.Regulacja rynku zbóż
27.Regulacja rynku mleka
28.Regulacja rynku cukru

Część III
29.Polityka strukturalna w rolnictwie w latach 1958-1972
30.Polityka strukturalna w rolnictwie w latach 1972 ( od kwietnia 1972 ) do
1985
31.Polityka strukturalna w rolnictwie po 1985 r.
32.Charakterystyka podstawowych instrumentów polityki strukturalnej:
modernizacja

gospodarstw

rolnych,

instrumenty

zmiany

generacji,

instrumenty ekstensyfikacji produkcji, instrumenty w zakresie organizacji
produkcji, przetwórstwa i zbytu produktów rolnych)
33.Od polityku strukturalnej w rolnictwie ku polityce rozwoju obszarów
wiejskich

34.Kształtowanie się regulacji prawnej w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich
35. Instrumenty rozwoju obszarów wiejskich w świetle obowiązującej
regulacji prawnej

Część IV
36. Polityka Wspólnoty w odniesieniu do żywności i jej związki z WPR

37. Geneza i kształtowanie się europejskiego prawa żywnościowego
38. Ogólne prawo żywnościowe – rozp. 178/2002
39.Ochrona środowiska w rolnictwie – zarys

Część V
40. Sytuacja polskiego rolnictwa na tle rolnictwa europejskiego
41.Podstawy prawne oraz zakres przedmiotowy harmonizacji polskiego prawa
rolnego z prawem wspólnotowym
42.Kierunki zmian prawa rolnego w Polsce w okresie dostosowawczym
43.Fundusze przedakcesyjne
44.Negocjacje w obszarze „Rolnictwo”.
45.Postanowienia „rolne” w Traktacie Akcesyjnym
46. Problemy dostosowawcze w zakresie prawa rolnego i administracji
rolnictwa
47.Prawna regulacja rynków rolnych w Polsce na tle regulacji unijnej
48.Jednostki (agencje ) płatnicze w rolnictwie polskim
49.Prawne aspekty wdrażania unijnych regulacji w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich do polskiego porządku prawnego.
50.Prawo rolno-żywnościowe w polskim porządku prawnym na tle regulacji
europejskich.

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I.

Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej
2. Kod modułu kształcenia:
PPR
3. Rodzaj modułu kształcenia:
Obowiązkowy
4. Kierunek studiów:
Prawo europejskie
5. Poziom studiów:
Studia pierwszego stopnia
6. Forma studiów
Studia stacjonarne
7. Rok studiów:
trzeci
8. Semestr:
zimowy
9. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Wykład 30 godz.
10. Liczba punktów ECTS:
2 ECTS
11. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy:
Prof. dr hab. Roman Budzinowski romanb@amu.edu.pl
12. Język wykładowy:
polski

II.

Informacje szczegółowe:

1.

Cele modułu kształcenia:

C1
C2

przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień z zakresu prawa i polityki
rolnej Unii Europejskiej
zapoznanie z genezą i rozwojem prawa i polityki rolnej Unii Europejskiej jako
przesłanką do zrozumienia współczesnych uwarunkowań

C3
C4
C5
C6

Zapoznanie z instrumentami oddziaływania na funkcjonowanie rynku rolnego
Zapoznanie z instrumentami wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
Przekazanie wiedzy z zakresu wdrażania regulacji unijnego prawa rolnego do
prawa polskiego
wyrobienie umiejętności praktycznego wykorzystania przekazanej wiedzy w
zakresie stosowania instrumentów WPR

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
Bez wymagań wstępnych
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:

Symbol
efektu
kształcenia
OK_01

OK_02

OK_03

OK_05

OK_06

Treści kształcenia:

Symbol treści
kształcenia
TK_01

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla kierunku studiów
K_W01, K_W02,
K_W05, K_U01,
K_U03,
K_W02, K_U01,
K_U02

K_W03, K_U01,
K_U04, K_K03,
K_W03, K_U01,
K_U04, K_U03,
K_W07, K_U02,
K_U03, K_U04,
K_U05, K_U07,
potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę K_W07, K_W08,
w zakresie zarówno w pracy administracji, jak i w K_U05, K_U06,
doradztwie dla beneficjentów unijnej pomocy.

OK_04

4.

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i
potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia
student potrafi:
Zdefiniować i wyjaśnić podstawowe pojęcia z
zakresu prawa rolnego i polityki rolnej Unii
Europejskiej
ma wiedzę w zakresie genezy i rozwoju unijnego
prawa rolnego i WPR oraz potrafi wyjaśnić
uwarunkowania jej rozwoju
zna i rozumie instrumenty kształtowania polityki
rynkowej Unii Europejskiej
zna i rozumie instrumenty wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich
potrafi wyjaśnić mechanizmy wdrażania unijnego
prawa rolnego do polskiego porządku prawnego

Nazwa modułu kształcenia
Opis treści kształcenia

Odniesienie do
efektów kształcenia
modułu
Podstawowe zagadnienia prawa rolnego i OK_01,
polityki rolnej Unii Europejskiej:
-Geneza wspólnej polityki rolnej.
-Cele wspólnej polityki rolnej według
Traktatu Rzymskiego i następnych
-Założenia wspólnej polityki rolnej
-Instrumenty wspólnej polityki rolnej

-Determinanty rozwoju Wspólnej Polityki
Rolnej. Między globalizacją a lokalnością.
-Ewolucja wspólnej polityki rolnej. Przyszłość WPR po 2013 r.
-Tendencje rozwoju wspólnej polityki rolnej.
-Unijne prawo rolne – pojęcie i przedmiot.
-Źródła unijnego prawa rolnego
-Charakterystyka podstawowych pojęć
-Zasady unijnego prawa rolnego
-Cechy legislacji prawnorolnej
-Wspólny rynek a wspólna polityka rolna
-Rynkowe i strukturalne elementy wspólnej
polityki rolnej w świetle Traktatu
-Wspólna polityka rolna a ochrona
środowiska
- Finansowanie Wspólnej Polityku Rolnej
-Zasady konkurencji w rolnictwie
TK_02

Instrumenty polityki rynkowej w rolnictwie

OK_02,

Dopłaty bezpośrednie

TK_03

OK_03,
Ogólna charakterystyka regulacji rynków
branżowych
–
od
rozproszenia
do
uproszczenia regulacji
Regulacja wybranych rynków rolnych

TK_04

Od polityki strukturalnej do polityki rozwoju OK_03,
obszarów wiejskich
-Polityka strukturalna w rolnictwie w latach
1958-1972
-Polityka strukturalna w rolnictwie w latach
1972 ( od kwietnia 1972 ) do 1985
-Polityka strukturalna w rolnictwie po 1985 r.
-Charakterystyka
podstawowych
instrumentów polityki strukturalnej
-Kształtowanie się regulacji prawnej w
zakresie rozwoju obszarów wiejskich
Instrumenty rozwoju obszarów wiejskich w
świetle obowiązującej regulacji prawnej

TK_05

Polityka Wspólnoty w odniesieniu
żywności i jej związki z WPR

do OK_03,

- Geneza i kształtowanie się unujnego prawa
żywnościowego

-Ogólne prawo
178/2002

żywnościowe

–

rozp.

TK_06

OK_04,
-Ochrona środowiska w rolnictwie – zarys

TK_07

-Sytuacja polskiego rolnictwa na tle rolnictwa OK_03, OK_04,
europejskiego
-Podstawy prawne oraz zakres przedmiotowy
harmonizacji polskiego prawa rolnego
z
prawem wspólnotowym
-Kierunki zmian prawa rolnego w Polsce w
okresie dostosowawczym
-Fundusze przedakcesyjne
-Negocjacje w obszarze „Rolnictwo”.
-Postanowienia
„rolne” w Traktacie
Akcesyjnym
-Problemy dostosowawcze w zakresie prawa
rolnego i administracji
rolnictwa

TK_08

- Prawna regulacja rynków rolnych w Polsce OK_04,
na tle regulacji unijnej
Płatności bezpośrednie w rolnictwie polskim

TK_09

OK_05,
-Prawne aspekty wdrażania
unijnych
regulacji w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich do polskiego porządku prawnego.

TK-10
TK-11

-Prawo rolno-żywnościowe w polskim
porządku prawnym na tle regulacji unijnej
Jednostki (agencje) płatnicze w rolnictwie w
prawie polskim

5. Zalecana literatura:
Literatura podstawowa:
Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, pod red. A. Jurcewicz, Warszawa 2010
A. Jurcewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa,
Warszawa 2012
Literatura zalecana

Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2013

Publikacje wskazane w trakcie wykładu z Przeglądu Prawa Rolnego oraz ze Stusia Iuridica
Agraria
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:
Biblioteka UAM, Biblioteka i czytelnia Wydziału Prawa i Administracji UAM.

III.

Informacje dodatkowe

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i
metod oceniania:
Nazwa modułu (przedmiotu): Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

OK_01

TK_01,

Sposoby
prowadzenia zajęć
umożliwiające
osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia
wykład

OK_02

TK_02,

wykład

P- egzamin pisemny pozytywne
odpowiedzi na
przynajmniej trzy
pytania spośród
pięciu
j.w.

OK_03

TK_03, TK_04,
TK_5,
TK_06, TK_07,

wykład

j.w.

wykład

j.w.

OK_04

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

TK_08,
OK_05

TK_09,

wykład

j.w.

OK_06

TK-8, TK-09,TK_10,

wykład

j.w.

TK_11.

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu)
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z
nauczycielem akademickim
Praca własna studenta
Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
modułu (przedmiotu)

30 godz.
20 godz.
50 godz.
2

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
Liczba punktów ECTS,

2

Godziny zajęć zorganizowanych przez
Wydział
Przygotowanie do egzaminu

30
20

