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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Systemy finansowania rolnictwa 

Kod przedmiotu*  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Przyrodniczych  
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Kierunek studiów Rolnictwo 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne  

Rok i semestr/y studiów rok III, semestr 5 

Rodzaj przedmiotu przedmiot specjalnościowy / Bioinżynieria rolnicza 

Język wykładowy j. polski 

Koordynator dr Marcin Halicki 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr Marcin Halicki 

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  
 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt. 
ECTS 

5 15   30     6 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

☒zajęcia w formie tradycyjnej  

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) 
          EGZAMIN 
 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Podstawy ekonomii 

 
 
 
 
 



3.CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1 Cele przedmiotu 
 

C1  Zapoznanie studentów z ogniwami systemu finansowego 

C2 Zapoznanie studentów ze źródłami finansowania działalności rolniczej  

C3 Zapoznanie studentów ze stopą procentową i kapitalizacją 

C4 Zapoznanie studentów z analizami lokat i kredytów oraz wartością pieniądza w czasie  

C5 
Zapoznanie studentów z podstawowymi instrumentami finansowymi  
i inwestowaniem w nie 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu 

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu 
Student:  

Odniesienie do 
efektów  

kierunkowych 1 

EK_01 
zna  ogniwa rynkowego i publicznego systemu 
finansowego 

K_W09 
K_W10 

EK_02 
zna podstawowe źródła finansowania działalności 
rolniczej 

K_W09 
K_W10 

EK_03 potrafi dokonać analizy przedsięwzięć K_U07 

EK_04 
potrafi obliczać wartość rat kredytowych oraz wartości 
bieżącej cyklu płatności gospodarstwa rolnego 

K_U07 
K_U10 

EK_05 
jest gotów do określenia ekonomicznych priorytetów  
w działaniach podejmowanych w ramach analiz 
inwestycyjnych 

K_K01 

 
3.3Treści programowe  

A. Problematyka wykładu  
 

Treści merytoryczne 

Charakterystyka  systemu finansowego 

Własne i obce źródła finansowania w działalności rolniczej 

Podstawy koncepcji systemu podatkowego 

Cele i zadania wspólnej polityki rolnej 

Charakterystyka instrumentów finansowych 

 
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć 

praktycznych  

Treści merytoryczne 

Charakterystyka podmiotów stanowiących podstawowe ogniwa w procesie finansowania i ich 
zakres działalności 

Własne źródła finansowania i ich analiza 

Analiza obcych źródeł finansowania (zwrotnych) 

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



Analiza obcych źródeł finansowania (bezzwrotnych) 

Analiza stopy procentowej i kapitalizacji 

Obliczanie zysku z lokat bankowych 

Kalkulacje kredytowe w ramach działalności gospodarstw rolnych 

Charakterystyka luk pomiędzy popytem a podażą usług finansowych na rynkach wiejskich 

Kanały finansowania rolnictwa 

Analiza i wycena instrumentów finansowych 

Podstawy rachunku inwestycyjnego 

 
3.4 Metody dydaktyczne 

         Wykład: wykład z  prezentacją multimedialną. 
         Ćwiczenia: analiza danych mikroekonomicznych z dyskusją/praca w grupach/rozwiązywanie 
                             zadań/dyskusja. 
 
4. METODY I KRYTERIA OCENY 
 

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_01 Egzamin W 

EK_02 Egzamin W 

EK_03 Kolokwium, dyskusja-rozwiązywanie problemu Ćw 

EK_04 Kolokwium, dyskusja-rozwiązywanie problemu Ćw 

EK_05 Obserwacja w trakcie zajęć Ćw 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) 
 

Wykład: egzamin pisemny 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie pozytywnej oceny z  kolokwium. 
 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się. 
O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z kolokwium  
i pisemnej pracy problemowej (>50% maksymalnej liczby punktów): dst >51%, dst plus >61 %, 
db >71%, db plus >81%, bdb >91% . 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzinna zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów 

45 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

2 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 

103 



(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

SUMA GODZIN 150 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 6 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy 
studenta. 

 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 

 

wymiar godzinowy - 

zasady i formy odbywania 
praktyk  

- 

 
7. LITERATURA 
 

Literatura podstawowa: 
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Akademii Nauk, Warszawa 2011 
 
Surowiec S. (red.), Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów 
wiejskich: finansowanie obszarów wiejskich po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005 
 
Brigham E., Houston J.,  Zarządzanie finansami, Wyd. PWN, Warszawa 2015 

Literatura uzupełniająca:  
 
Finansowanie rolnictwa (seminarium), Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 
Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Wyd. Akademia 
Rolnicza, Wrocław 1990 

 
 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 


