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Zarządzenie Nr 133/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

 
w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku 

dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ekonomia – studia I stopnia, 

studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020 

 
Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) i § 14 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 
roku, w związku z Uchwałą Senatu nr 91/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku 
 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku  

w sprawie dostosowania programu studiów na kierunku ekonomia – studia I stopnia, studia 

stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020, dokonuje się zmian w ten sposób, że: 

 

1) w opisie programu studiów: 

-  zmienia się łączną liczbę pkt. ECTS jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia, ze: 97,3 na: 95; 

 

2) w opisie efektów uczenia się realizowanych przez program studiów: 

- w pozycji odniesienia do efektu PRK wprowadza się kod efektu uniwersalnych 

charakterystyk PRK; w pozycji odniesienia efektu do dyscypliny w miejsce istniejących 

błędnych kodów dla PRK wprowadzono kod SE; 

 

3) w planie studiów: 

-  w semestrach: 2, 3, 4, 5 zmienia się formę zajęć z języka obcego, a w semestrach 1, 2  

z Wychowania fizycznego z: ćwiczeń specjalistycznych na: ćwiczenia audytoryjne i tym 

samym w poszczególnych semestrach zwiększyła się dla tych przedmiotów liczba godzin 

ćwiczeń audytoryjnych o 30, a ćwiczeń specjalistycznych zmniejszyła się o 30, 

-   w semestrach: 2, 3, 4 w przedmiocie: Język obcy zmienia się formę zaliczenia z: zaliczenia 

na ocenę (Z), na: zaliczenie bez oceny (ZAL),  

-  dodaje się adnotację przy sumie wykładów i ćwiczeń przedmiotów fakultatywnych dla 

poszczególnych semestrów oraz przy cyklu kształcenia o brzmieniu „)**** - Sumy podano 

przy założeniu, że każdy przedmiot do wyboru składa się z: 15 godz. wykładów i 15 godz. 

ćwiczeń”; 
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w semestrze 1: 

-   zmienia się w przedmiocie: Technologie informacyjne liczbę godzin wykładów z: 15 

na: 0 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 15 na: 30, 

-   zmienia się w przedmiocie: Ochrona własności intelektualnej liczbę godzin wykładów 

z: 0 na: 15 oraz liczbę ćwiczeń audytoryjnych z: 15 na: 0, 

-   zmienia się w przedmiocie: Podstawy prawa liczbę godzin wykładów z: 0 na: 30 oraz 

liczbę ćwiczeń audytoryjnych z: 30 na: 0, 

-   zmienia się w przedmiocie: Wychowanie fizyczne formę zaliczenia z: zaliczenia na 

ocenę (Z) na: zaliczenie bez oceny (ZAL), 

-   zmienia się w wierszach A i C liczbę godzin wykładów ze: 109 na: 139 oraz liczbę 

ćwiczeń audytoryjnych ze: 150 na: 135 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 45 na: 

30; 

  

w semestrze 2: 

-   zmienia się w przedmiocie: Repetytorium liczbę godzin wykładów z: 15 na: 0 oraz 

liczbę ćwiczeń audytoryjnych z: 15 na: 30, 

-   zmienia się w przedmiocie: Resource Economics liczbę godzin wykładów z: 15 na: 30 

oraz liczbę ćwiczeń audytoryjnych z: 15 na: 0, 

-   zmienia się w przedmiocie: Wychowanie fizyczne formę zaliczenia z: zaliczenia na 

ocenę (Z) na: zaliczenie bez oceny (ZAL), 

-   zmienia się w wierszu A liczbę ćwiczeń audytoryjnych ze: 120 na: 150, liczbę ćwiczeń 

specjalistycznych z: 90 na: 30, oraz godzin wykładów z: 75 na: 90, 

-  zmienia się w wierszu C liczbę godzin ćwiczeń audytoryjnych ze: 150 na: 210 oraz 

uzupełnia się brakującą liczbę godzin ćwiczeń specjalistycznych – 30, 

-   dodaje się w grupie przedmiotów fakultatywnych 4 przedmioty:  

-   Bezpieczeństwo surowcowe Polski, 3 ECTS, 30 godz. wykładów, 

-   Historia Polski XX wieku, 3 ECTS, 30 godz. wykładów, 

-  Podstawy programowania dla ekonomistów, 3 ECTS, 15 godz. wykładów, 15 

godz. ćwiczeń audytoryjnych, 

- Zarządzanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym, 3 ECTS, 10 godz. 

wykładów, 14 godz. ćwiczeń audytoryjnych oraz 6 godz. ćwiczeń 

specjalistycznych; 

  

w semestrze 3: 

-  zmienia się w przedmiocie: Podstawy produkcji roślinnej liczbę godzin wykładów  

z: 30 na: 20, liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 15 na: 25 oraz formę zaliczenia  

z: egzaminu na: zaliczenie na ocenę, 

-   dodaje się w grupie przedmiotów fakultatywnych przedmioty:  

-  Excel dla zaawansowanych, 3 ECTS, 30 godz. ćwiczeń specjalistycznych 

- Gospodarka oparta na wiedzy, 3 ECTS, 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,  

- zmienia się w wierszu A liczbę godzin wykładów ze: 120 na: 110, liczbę godzin 

ćwiczeń audytoryjnych ze: 135 na: 165 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 45 

na: 25, 
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- zmienia się w wierszu C liczbę godzin wykładów ze: 165 na: 155, liczbę godzin 

ćwiczeń audytoryjnych ze: 180 na: 210 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 45 

na: 25; 

 

w semestrze 4: 

-  zmienia się nazwę przedmiotu z: Badania i analiza rynku na: Badania rynkowe  

i marketingowe, 

-  zmienia się w przedmiocie: Podstawy produkcji roślinnej liczbę godzin wykładów  

z: 15 na: 25 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 30 na: 20, 

-  zmienia się w przedmiocie: Komputerowa książka przychodów i rozchodów liczbę 

godzin wykładów z: 10 na: 6 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 20 na: 24, 

-  dodaje się w grupie przedmiotów fakultatywnych przedmiot: Polityka ekologiczna 

państwa, 3 ECTS, 15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń audytoryjnych,  

-   dodaje się w grupie przedmiotów fakultatywnych przedmiot: Podstawy programowania 

R, 3 ECTS, 30 godz. ćwiczeń specjalistycznych, 

-  zmienia się w wierszu A liczbę godzin wykładów z: 75 na: 85, liczbę godzin ćwiczeń 

audytoryjnych z: 75 na: 105 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 60 na: 20, 

-   zmienia się w wierszu C liczbę godzin wykładów ze: 135 na: 145, liczbę godzin ćwiczeń 

audytoryjnych z: 135 na: 165 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 60 na: 20; 

 

w semestrze 5: 

-   zmienia się w przedmiocie: Przyrodnicza rola terenów zielonych liczbę godz. wykładów 

z: 15 na: 30 oraz liczbę godz. ćwiczeń audytoryjnych z: 15 na: 0, 

-  zmienia się w przedmiocie: Obrót środkami ochrony roślin liczbę godz. wykładów  

z: 15 na: 30 oraz liczbę godz. ćwiczeń audytoryjnych z: 15 na: 0, 

- zmienia się w przedmiocie: Podstawy produkcji zwierzęcej formę zaliczenia  

z: zaliczenia na ocenę (Z) na: egzamin (E), 

-   zmienia się w przedmiocie: Obrót środkami ochrony roślin liczbę godzin wykładów  

z: 15 na: 30 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 15 na: 0, 

-   zmienia się w wierszu A liczbę godzin wykładów z: 60 na: 75, liczbę godzin ćwiczeń 

audytoryjnych z: 90 na: 120 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 30 na: 0, 

-  zmienia się w wierszu C liczbę godzin wykładów ze: 120 na: 135, liczbę ćwiczeń 

audytoryjnych ze: 120 na: 180 oraz uzupełnia się brakującą liczbę godzin ćwiczeń 

specjalistycznych – 30; 

 

w semestrze 6: 

-   zmienia się w wierszu A liczbę godzin łącznie ze: 120 na: 165, liczbę godzin wykładów 

z: 60 na: 75 oraz liczbę godzin ćwiczeń audytoryjnych z: 30 na: 60, 

-   zmienia się w wierszu C liczbę godzin łącznie z: 240 na: 285, liczbę wykładów ze: 120 

na: 135, oraz uzupełnia się brakującą liczbę godzin seminariów – 30, 

-   w tabeli „Razem dla cyklu kształcenia” zmieniono w pierwszym wierszu liczbę godzin 

wykładów z: 874 na: 859, liczbę godzin ćwiczeń audytoryjnych z: 765 na: 1020, liczbę 

godzin ćwiczeń specjalistycznych z: 270 na: 105 oraz liczbę egzaminów z: 28 na: 29, 
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-  w wierszu drugim liczbę godzin wykładów z: 589 na: 574, liczbę godzin ćwiczeń 

audytoryjnych z: 480 na: 735, liczbę godzin ćwiczeń specjalistycznych z: 270 na: 105 

oraz liczbę egzaminów z: 28 na: 29; 

 

4) w sylabusach przedmiotów: 

-   sylabusy przedmiotów układa się w kolejności zgodnej z planem studiów, 

-   dokonuje się korekty błędów pisarskich, 

-   ujednolica się nazewnictwo statusu przedmiotu (dotyczy licznych sylabusów) zastępując 

słowa: podstawowy-kierunkowy słowem: obowiązkowy oraz słowa uzupełniający-fakultatywny 

słowem: fakultatywny, 

-   uzupełnia się numery semestrów oraz liczbę ECTS dla przedmiotów, we wszystkich 

sylabusach, które tego wymagają, 

-   zmienia się oznaczenia kodu składnika opisu w przedmiotowych efektach uczenia się 

przez usunięcie z nich symbolu 0 (np. MIK_W01 na: MIK_W1) we wszystkich 

sylabusach, które tego wymagają, 

-   usuwa się nazwiska koordynatorów, we wszystkich sylabusach, które tego wymagają, 

-  zmienione liczebności godzin wykładów i ćwiczeń w poszczególnych przedmiotach, 

podane szczegółowo w planie studiów uwzględnia się w ich sylabusach, w części 

Tematyka zajęć oraz Struktura aktywności studenta, 

-  treści wykładów i ćwiczeń oraz sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny 

skoryguje edytorsko we wszystkich sylabusach, które tego wymagają, 

-   zmienia się słowa: efekty kształcenia na: efekty uczenia się we wszystkich sylabusach, które 

tego wymagały, 

-  zmieniono formę zaliczenia z: zaliczenia na ocenę na: egzamin i odwrotnie,  

we wszystkich sylabusach, które tego wymagają, według zasady, iż egzaminy dotyczą 

jedynie przedmiotów obowiązkowych, natomiast zaliczenia na ocenę są uwzględniane 

we wszystkich przedmiotach fakultatywnych oraz w niektórych obowiązkowych, 

-  we wszystkich sylabusach dokonuje się w części Struktura aktywności studenta, analizy  

i ponownego przeliczenia danych liczbowych oraz wprowadza zmiany w tych, które 

tego wymagają; 

 

w semestrze 1: 

-  w przedmiocie: Wprowadzenie do gospodarki żywnościowej, uzupełnia się treści 

wykładów i ćwiczeń o temat związany z grą typu Symulator Farmy „Zarządzanie  

w Gospodarstwie Rolnym” w związku z realizacją projektu NCBiR; 

 

w semestrze 2: 

-   w przedmiocie: Repetytorium z matematyki wpisuje się brakującą w sylabusie nazwę 

przedmiotu, 

-   w sylabusie przedmiotu: Podstawy marketingu do realizowanych efektów uczenia się 

wpisuje się właściwe symbole efektów przedmiotowych (wymiana EK1…, na 

PMK1..etc), 

-   w przedmiotach prowadzonych w języku angielskim: Resource Economics (sem. 2, 4, 

6), International Marketing (sem. 2, 4, 6), Global Economy (sem. 2, 4, 6) oraz 

Fundamentals of Marketing (sem. 3, 5) koryguje się rozliczenia godzin i wynikające  
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z tego punkty ECTS, w miejscu zajęć realizowanych z bezpośrednim udziałem 

prowadzącego z: 37 godz. i 1,5 ECTS na: 57 godz. i 2,3 ECTS oraz praca własna  

ze: 113 godz. i 4,5 ECTS na: 93 godz. i 3,7 ECTS, 

- wprowadza się nowe sylabusy dla przedmiotów fakultatywnych: 

- Bezpieczeństwo surowcowe Polski, 

- Historia Polski XX wieku, 

- Podstawy programowania dla ekonomistów, 

- Zarządzanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym; 

 

w semestrze 3: 

-   wprowadza się brakujący sylabus dla przedmiotu: Introduction to Microeconomics, 

-  wprowadza się nowe sylabusy dla przedmiotów: Excel dla zaawansowanych oraz 

Gospodarka oparta na wiedzy; 

 

w semestrze 4: 

-  w przedmiocie: Badania i analiza rynku zmienia się nazwę na: Badania rynkowe  

i marketingowe, 

-   wprowadza się nowy sylabus dla przedmiotu: Podstawy programu R, 

- w przedmiocie: Praktyka zawodowa usuwa się godziny przypisane do realizacji  

z bezpośrednim udziałem prowadzącego oraz przeznaczone na pracę własną  

i związane z tym punkty ECTS, 

-   wprowadza się nowy sylabus dla przedmiotu: Polityka ekologiczna państwa; 

 

w semestrze 5: 

-  w przedmiocie: Planowanie organizacji gospodarstwa rolnego zmienia się błędne 

symbole efektów kierunkowych z: ZK na: EK, 

-  w przedmiocie: Przedsiębiorczość zmienia się błędnie zapisany kierunek studiów  

z: zarządzanie na: ekonomia, 

-  w przedmiotach: Przedsiębiorczość oraz Zarządzanie małą firmą uzupełnia się treści 

wykładów i ćwiczeń o temat związany z grą typu Symulator Farmy „Zarządzanie  

w Gospodarstwie Rolnym: w związku z realizacją projektu NCBiR, 

-   w przedmiocie: Obrót środkami ochrony roślin zmienia się w części Treści nauczania 

liczbę wykładów z: 15 na: 30 a liczbę ćwiczeń z: 15 na: 0 i dostosowuje się zagadnienia 

merytoryczne do nowego wymiaru godzin; 

 

 w semestrze 6: 

-   w przedmiocie: Seminarium dyplomowe koryguje się rozliczenia godzin i wynikające  

z tego punkty ECTS, w miejscu zajęć realizowanych z bezpośrednim udziałem 

prowadzącego z: 35 godz. i 1,4 ECTS na: 37 godz. i 1,5 ECTS oraz praca własna z: 40 

godz. i 1,6 ECTS na: 38 godz. i 1,5 ECTS. 
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§ 2 

Tekst jednolity programu studiów na kierunku ekonomia – studia I stopnia, studia stacjonarne, od 
roku akademickiego 2019/2020 – stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2021/2022. 

 
 
 
Kraków, dnia 17 sierpnia 2021 roku 

 
 
 
         
                                              R e k t o r 

      
 
                                                                         dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 

 


