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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawo rolne  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Agricultural law 

Kierunek studiów  prawo 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Jednolite magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki prawne 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Artur Lis 
 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 VII, IX 2 

konwersatorium   

ćwiczenia 15  

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Prawoznawstwo 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zapoznanie studentów z podstawami prawa rolnego. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 

Zna podstawowe teorie oraz posiada wiedzą na temat prawa 
rolnego 

K_W05 

W_02 

Posiada wiedzę dotyczącą prawnych instrumentów polityki rolnej 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym 
nowoczesnych technologii 

K_U04 

U_02 Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze 
administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty oraz 
przedmiot 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i 
doskonali umiejętności 

K_K01 

K_02 Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym 
kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Pojęcie i przedmiot prawa rolnego  
Źródła prawa rolnego  
Konstytucyjne podstawy polskiego ustroju rolnego  
Prawne instrumenty polityki rolnej  
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej  
Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne  
Agroprzedsiębiorczość  
Administracja rolna  
Kształtowanie stosunków własnościowych w rolnictwie  
Obrót nieruchomościami rolnymi  
Formy prawne zmiany generacji inter vivos w rolnictwie  
Dziedziczenie gospodarstw rolnych  
Dzierżawa gruntów rolnych  
Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa  
Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich  
Ochrona gruntów rolnych  
Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji  
Scalanie i wymiana gruntów  
Formy organizacyjno-prawne współdziałania producentów rolnych  
Prawne formy zrzeszania się rolników i ich rola w reprezentowaniu interesów zawodowych  
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Spółdzielczość w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
Ubezpieczenie społeczne rolników  
Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie  
Własność intelektualna w zakresie rolnictwa  
Własność intelektualna w zakresie żywności  
Europejskie rynki rolne  
Kontraktacja  
Płatności bezpośrednie  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Obciążenia podatkowe rolnictwa  
Prawo żywnościowe  
Gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Symbol 

efektu 
Metody dydaktyczne (lista 

wyboru) 
Metody weryfikacji (lista 

wyboru) 
Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 
WIEDZA 

W_01 
wykład problemowy, 

dyskusja,  

obserwacja, egzamin pisemny uzupełniony i oceniony 

sprawdzian pisemny, karta 

oceny 
W_02 

wykład problemowy, 

dyskusja,  

obserwacja, egzamin pisemny uzupełniony i oceniony 

sprawdzian pisemny, karta 

oceny 
W_03 

wykład problemowy, 

dyskusja,  

obserwacja, egzamin pisemny uzupełniony i oceniony 

sprawdzian pisemny, karta 

oceny 
W_04 

wykład problemowy, 

dyskusja,  

obserwacja, egzamin pisemny uzupełniony i oceniony 

sprawdzian pisemny, karta 

oceny 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja, gra dydaktyczna, 

studium przypadku (case 

study) 

obserwacja, egzamin pisemny uzupełniony i oceniony 

sprawdzian pisemny, karta 

oceny 
U_02 

metoda obserwacji i pomiaru 

w terenie 

obserwacja karta oceny 

U_03 
dyskusja, studium przypadku 

(case study) 

obserwacja, egzamin pisemny uzupełniony i oceniony 

sprawdzian pisemny, karta 

oceny 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 metoda obserwacji 
uczestniczącej, dyskusja 

obserwacja karta oceny 

K_02 metoda obserwacji 

uczestniczącej, dyskusja 
obserwacja karta oceny 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Kryterium oceny jest posiadanie wiedzy objętej tematyką przedmiotu. Ocena numeryczna w skali 

ocen od 2 do 5. 

Ocena niedostateczna (2): 

Brak podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wytyczonych przez cele 

przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia 

Ocena dostateczna (3): 

Minimalna wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne wytyczone przez cele przedmiotu, 

wymagania i efekty kształcenia 

Ocena dobra (4): 

Zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne wytyczone przez cele przedmiotu, 

wymagania i efekty kształcenia 

Ocena bardzo dobra (5): 

Gruntowna i pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne wytyczone przez cele 

przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2019. 

Literatura uzupełniająca 

Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2009. 
Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, red. A. Jurewicz, Warszawa 2010. 

 

 


