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1a.

Kierunek

Poziom kształcenia

Tryb kształcenia

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Polityka rolna UE

6

Typ przedmiotu

Rok studiów/semestr

Liczba godzin

Kierunkowy

III

27+3

Imię i nazwisko:
Roman Budzinowski

1b. Tytuł/stopień:
Profesor
1c.

Dyscyplina naukowa:
prawo cywilne, prawo rolne

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

ZałoŜenia i cele przedmiotu:
Cel poznawczy: przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu polityki
rolnej Unii Europejskiej, unijnego prawa rolnego jako formy artykulacji tej
polityki oraz problematyki stosowania tego prawa w Polsce.
Cel dydaktyczny: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami
wspólnej polityki rolnej, unijnego prawa rolnego jako formy artykulacji tej
polityki oraz stosowania tego prawa w Polsce, by ułatwić studentom,
przyszłym absolwentom, wykonywanie pracy związanej z przedstawioną tu
problematyką.

4.

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw prawa wspólnotowego i integracji z UE
5.

Metody dydaktyczne:
wykład

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
egzamin ustny lub pisemny

7.

Treści kształcenia (programowe):
Wykład obejmuje podstawowe informacje z zakresu polityki rolnej UE.
Część pierwsza dotyczy zagadnień wprowadzających, w tym zagadnień
ogólnych WPR i wspólnotowego prawa rolnego, analizę rolnych
postanowień Traktatu, a takŜe finansowanie WPR i problematykę
konkurencji w rolnictwie; część druga dotyczy polityki rynkowej; część
trzecia – polityki strukturalnej i rozwoju obszarów wiejskich; część
czwarta obejmuje problematykę polityki Unii wobec Ŝywności oraz
ochronę środowiska w rolnictwie; część piąta poświęcona jest
dostosowywaniu polskiego rolnictwa do standardów europejskich oraz
wybranym problemom realizacji WPR w Polsce..

8.

Wykaz literatury podstawowej:
•
A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna Polityka
Rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2004
•
Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2006
•
M. Korzycka-Iwanow, Prawo Ŝywnościowe. Zarys prawa polskiego i
wspólnotowego, Warszawa 2007
- M. Taczanowski, Prawo Ŝywnościowe w warunkach członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2009

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
-Artykuły publikowane w Przeglądzie Prawa Rolnego (red. naukowy R.
Budzinowski) 2007, nr 1 i 2 oraz 2008, nr 1 i kolejne numery
A. Lichorowicz, Problematyka struktur agrarnych w
ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Kraków 1995
P. Czechowski, Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i
Ŝywnościowego do prawa UE, Warszawa 2001.

