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Zarządzenie Nr 136/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

 
w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 91/2019 z dnia 1 października 2019 roku 

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

studia niestacjonarne, 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 94/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku 
 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 91/2019 z dnia 1 października 2019 roku  

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

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

 

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

- w pozycji odniesienia do efektu PRK wprowadzono kod efektu uniwersalnych 

charakterystyk PRK; 

 

2) w planie studiów: 

-  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”; 

 

- dla specjalności Ekonomika gospodarki żywnościowej:  

 

w semestrze 1: 

-  zmienia się w przedmiotach: Prawo gospodarcze; Historia myśli ekonomicznej; 

Zarządzanie funduszami strukturalnymi; Ekonomika przetwórstwa rolno-spożywczego 

formę zaliczenia końcowego z: egzaminu (E), na: zaliczenie na ocenę (Z), co 

uwzględniono w sylabusach przedmiotów; 

 

w semestrze 2: 

-  zmienia się w przedmiotach: Analiza rynków rolnych i Samorządność terytorialna  

i gospodarcza formę zaliczenia końcowego z: egzaminu (E), na: zaliczenie na ocenę (Z), 

co zostało uwzględnione w sylabusach przedmiotów; 
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-  usuwa się przedmioty fakultatywne prowadzone w języku angielskim: International 

Marketing; Global Economy; Resource Economics, a w ich miejsce wprowadza się 

przedmiot Agritourism, 4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń audytoryjnych;  

-    zastępuje się przedmiot fakultatywny: Ekonomika zasobów pracy przedmiotem: Polska i 

Polacy w II wojnie światowej, 4 ECTS, 15 godz. wykładów, 

-  wprowadza się przedmiot: Produkcja i obrót materiałem siewnym, 4 ECTS, 10 godz. 

wykładów, 5 godz. ćwiczeń audytoryjnych; 

 

w semestrze 3: 

-  zmienia się formę zajęć z języka obcego, z: ćwiczeń specjalistycznych na: ćwiczenia 

audytoryjne i tym samym zwiększa się liczbę godzin ćwiczeń audytoryjnych o 21,  

a ćwiczeń specjalistycznych zmniejsza się o 21, 

-   zmienia się w przedmiocie: Język obcy formę zaliczenia końcowego z egzaminu (E), na 

zaliczenie na ocenę (Z), co zostało uwzględnione w sylabusie przedmiotu, 

-  usuwa się przedmiot fakultatywny Agritourism, 4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. 

ćwiczeń audytoryjnych, prowadzony w języku angielskim i przenosi się na semestry 2 i 4, 

4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń audytoryjnych;  

-   usuwa się przedmiot fakultatywny prowadzony w języku angielskim: Fundamentals of 

Marketing, 

-  zastępuje się przedmiot fakultatywny: Handel międzynarodowy produktami rolno-

spożywczymi przedmiotem: Ekonomiczne aspekty ochrony roślin, 4 ECTS, 15 godz. 

wykładów, 

-   zmienia się w wierszu A liczbę godzin ćwiczeń audytoryjnych z: 50 na: 71 oraz liczbę 

ćwiczeń specjalistycznych z: 21 na: 0, 

-   zmienia się w wierszu C liczbę godzin wykładów z: 75 na: 70, liczbę godzin ćwiczeń 

audytoryjnych z: 60 na: 86 oraz liczbę ćwiczeń specjalistycznych z: 21 na: 0, 

 

w semestrze 4: 

-  zmienia się w przedmiocie: Inwestycje w gospodarce żywnościowej formę zaliczenia 

końcowego z: zaliczenia na ocenę (Z), na: egzamin (E), co zostało uwzględnione 

w sylabusie przedmiotu, 

-  usuwa się przedmioty fakultatywne prowadzone w języku angielskim: International 

Marketing; Global Economy; Resource Economics, a w ich miejsce wprowadza się 

przedmiot: Agritourism, 4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń audytoryjnych, 

-  zastępuje się przedmiot fakultatywny: Ekonomika środowiska przedmiotem: Prawo 

cywilne, 4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń, 

- zastępuje się przedmiot fakultatywny: Rachunkowość budżetowa przedmiotem:  

 Logistyka, 4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń, 

-   zastępuje się przedmiot fakultatywny: Prognozowanie w przedsiębiorstwie przedmiotem: 

Biznesplan w przedsiębiorstwie, 4 ECTS, 5 godz. wykładów, 10 godz. ćwiczeń, 

-   zmienia się w przedmiocie: Rachunkowość handlowa liczbę godz. wykładów z: 10 na: 0 

oraz liczbę godz. ćwiczeń audytoryjnych z: 5 na: 15; uwzględniono ten fakt  

w sylabusie, w liczbie godzin dla treści nauczania, 

-  zmienia się w tabeli Razem dla cyklu kształcenia w pierwszym wierszu liczbę godzin 

ćwiczeń audytoryjnych z: 275 na: 296, liczbę godzin ćwiczeń specjalistycznych z: 21 na: 0 
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oraz liczbę egzaminów z: 33 na: 18. Zmienia się w wierszu drugim, liczbę godzin ćwiczeń 

audytoryjnych z: 230 na: 251 oraz liczbę egzaminów z: 24 na: 18, a w wierszu trzecim z: 9 

egzaminów na: 0; 

 

- dla specjalności Zarządzanie i marketing w agrobiznesie: 

 

w semestrze 1: 

- zmienia się w przedmiotach: Prawo gospodarcze; Historia myśli ekonomicznej;  

 Zarządzanie funduszami strukturalnymi; Koncepcje zarządzania formę zaliczenia  

 końcowego z: egzaminu (E), na: zaliczenie na ocenę (Z), co uwzględnia się  

w sylabusach przedmiotów; 

 

w semestrze 2: 

-   zmienia się w przedmiotach obligatoryjnych: Zarządzanie procesami; Samorządność 

terytorialna i gospodarcza oraz we wszystkich przedmiotach fakultatywnych formę 

zaliczenia końcowego z: egzaminu (E), na: zaliczenie na ocenę (Z), co uwzględnia się 

w sylabusach tych przedmiotów, 

-  usuwa się przedmioty fakultatywne prowadzone w języku angielskim: International 

Marketing;  Global Economy; Resource Economics, a w ich miejsce wprowadza się 

przedmiot Agritourism, 4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń audytoryjnych, 

-   zastępuje się przedmiot fakultatywny: Ekonomika zasobów pracy przedmiotem: Polska  

i Polacy w II wojnie światowej, 4 ECTS, 15 godz. wykładów, 

- wprowadza się przedmiot fakultatywny: Produkcja i obrót materiałem siewnym,  

4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń audytoryjnych;  

 

w semestrze 3: 

-  zmienia się formę zajęć z języka obcego, z: ćwiczeń specjalistycznych na: ćwiczenia 

audytoryjne i tym samym zwiększa się liczbę godzin ćwiczeń audytoryjnych o 21,  

a liczbę ćwiczeń specjalistycznych zmniejsza się o 21, 

-   zmienia się w przedmiocie: Język obcy formę zaliczenia końcowego z: egzaminu (E), na: 

zaliczenie na ocenę (Z), co uwzględnia się w sylabusie przedmiotu, 

-  usuwa się przedmiot fakultatywny prowadzony w języku angielskim: Fundamentals of 

Marketing,  

-  usuwa się przedmiot fakultatywny: Agritourism, 4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. 

ćwiczeń audytoryjnych prowadzony w języku angielskim i przenosi się na semestry 2 i 4, 

-  przedmiot: Prawo cywilne, przenosi się na semestr 4 i w jego miejsce wprowadza się 

przedmiot: Historia wsi i rolnictwa, 4 ECTS; 10 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń 

audytoryjnych, 

- wprowadza się przedmiot fakultatywny: Ekonomiczne aspekty ochrony roślin,  

4 ECTS, 12 godz. wykładów; 3 godz. ćwiczeń audytoryjnych, 

-   zmienia się w wierszu A liczbę godzin ćwiczeń audytoryjnych z: 50 na: 71, liczbę ćwiczeń 

specjalistycznych z: 21 na: 0, 

-   zmienia się w wierszu C liczbę godzin ćwiczeń audytoryjnych z: 65 na: 86 oraz liczbę 

ćwiczeń specjalistycznych z: 21 na: 0; 
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w semestrze 4: 

-   zmienia się we wszystkich przedmiotach fakultatywnych formę zaliczenia końcowego  

z: egzaminu (E), na: zaliczenie na ocenę (Z), co zostaje uwzględnione w sylabusach tych 

przedmiotów; 

-  usuwa się przedmioty fakultatywne prowadzone w języku angielskim: International 

Marketing; Global Economy; Resource Economics, a w ich miejsce wprowadza się 

przedmiot: Agritourism, 4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń audytoryjnych, 

- zastępuje się przedmiot fakultatywny: Zarządzanie funduszami strukturalnymi 

przedmiotem: Ekonomika zasobów naturalnych, 4 ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. 

ćwiczeń, 

-    zastępuje się przedmiot fakultatywny: Prawo administracyjne przedmiotem: Prawo 

cywilne 4, ECTS, 10 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń, 

-   usuwa się przedmiot fakultatywny: Prognozowanie w przedsiębiorstwie, 

-   zmienia się w tabeli Razem dla cyklu kształcenia w pierwszym wierszu liczbę godzin ćwiczeń 

audytoryjnych z: 275 na: 296, ćwiczeń specjalistycznych z: 21 na: 0 oraz wprowadza się 

liczbę egzaminów: 18. W drugim wierszu zmienia się liczbę godzin ćwiczeń audytoryjnych 

z: 230 na: 251 oraz wprowadza się liczbę egzaminów: 18; 

 

3) w sylabusach przedmiotów: 

 

- dla specjalności Ekonomika gospodarki żywnościowej oraz Zarządzanie  

i marketing w agrobiznesie: 

 

-   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, 

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

się edytorsko we wszystkich sylabusach, które tego wymagają, 

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

wymagają; 

- zmienia się formę zaliczenia z: zaliczenia na ocenę na: egzamin i odwrotnie,  

we wszystkich sylabusach, które tego wymagają, przyjmując zasadę, że 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; 
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w semestrze 1: 

-   uzupełnia się brakujący sylabus dla przedmiotu: Makroekonomia, 

-  w przedmiocie: Koncepcje zarządzania zmienia się w części Treści nauczania liczbę 

wykładów z: 15 na: 10, a liczbę ćwiczeń z: 15 na: 5 i dostosowuje się zagadnienia 

merytoryczne do nowego wymiaru godzin. W części Struktura aktywności studenta, koryguje 

się rozliczenia godzin i wynikające z tego punkty ECTS, w miejscu zajęć realizowanych z 

bezpośrednim udziałem prowadzącego z: 37 godz. i 1,5 ECTS na: 20 godz.  

i 0,8 ECTS oraz dla pracy własnej z: 38 godz. i 1,5 ECTS na: 55 godz. i 2,2 ECTS; 

 

w semestrze 2: 

-   w sylabusie: Ekonomia matematyczna, uzupełnia się brakującą nazwę przedmiotu, 

-  w przedmiocie: Zarządzanie procesami, zmienia się w części Treści nauczania liczbę 

wykładów z: 15 na: 10, a liczbę ćwiczeń z: 30 na: 5 i dostosowuje się zagadnienia 

merytoryczne do nowego wymiaru godzin. W części Struktura aktywności studenta koryguje 

się również rozliczenia godzin i wynikające z tego punkty ECTS,  

w miejscu zajęć realizowanych z bezpośrednim udziałem prowadzącego z: 37 godz. i 1,5 ECTS na: 

20 godz. i 0,8 ECTS oraz dla pracy własnej z: 13 godz. i 0,5 ECTS na: 30 godz. i 1,2 ECTS, 

-  w przedmiocie: Marketing międzynarodowy zmienia się w części Treści nauczania liczbę 

wykładów z: 15 na: 10, a liczbę ćwiczeń z: 30 na: 5 i dostosowuje się zagadnienia 

merytoryczne do nowego wymiaru godzin. W części Struktura aktywności studenta koryguje 

się również rozliczenie godzin i wynikające z tego punkty ECTS, w miejscu zajęć 

realizowanych z bezpośrednim udziałem prowadzącego z: 37 godz. i 1,5 ECTS na: 20 godz. i 0,8 

ECTS oraz dla pracy własnej z: 13 godz. i 0,5 ECTS na: 30 godz. i 1,2 ECTS, 

-  w przedmiocie: Ekonomia społeczna w części Struktura aktywności studenta koryguje się 

rozliczenie godzin i wynikające z tego punkty ECTS, w miejscu zajęć realizowanych jako 

praca własna z: 55 godz. i 02,2 ECTS na: 80 godz. i 3,2 ECTS, 

- wprowadza się nowe sylabusy dla przedmiotów: Towaroznawstwo żywności; 

Kształtowanie relacji organizacyjnych; Socjologia i psychologia w zarządzaniu; Polska  

i Polacy w II wojnie światowej; Agritourism; Produkcja i obrót materiałem siewnym; 

Marketing bankowy; 

 

w semestrze 3: 

-   wprowadza się nowe sylabusy dla przedmiotów: Economic Aspects of Organic Farming; 

Ekonomiczne aspekty ochrony roślin; Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, 

-  w przedmiocie: Badania operacyjne zmienia się w części Treści nauczania liczbę godz. 

wykładów z: 15 na: 10 a liczbę godz. ćwiczeń z: 30 na: 10 i dostosowuje się zagadnienia 

merytoryczne do nowego wymiaru godzin. W części Struktura aktywności studenta koryguje 

się rozliczenia godzin i wynikające z tego punkty ECTS, w miejscu zajęć realizowanych  

z bezpośrednim udziałem prowadzącego z: 53 godz. i 2,1 ECTS na: 27 godz.  

i 1,1 ECTS oraz dla pracy własnej z: 22 godz. i 0,9 ECTS na: 48 godz. i 1,9 ECTS; 

-   w przedmiocie: Ekonomika obszarów problemowych zmienia się w części Treści nauczania 

liczbę godz. wykładów z: 15 na: 10 a liczbę godz. ćwiczeń z: 30 na: 10  

i dostosowuje się zagadnienia merytoryczne do nowego wymiaru godzin. W części 

Struktura aktywności studenta koryguje się rozliczenie godzin i wynikające z tego punkty 
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ECTS, w miejscu zajęć realizowanych z bezpośrednim udziałem prowadzącego z: 47 

godz. i 1,9 ECTS na: 27 godz. i 1,1 ECTS oraz dla pracy własnej z: 3 godz. i 0,1 ECTS 

na: 48 godz. i 1,9 ECTS, 

-  w przedmiotach fakultatywnych: Monitoring rozwoju regionalnego; Rolnictwo 

ekologiczne; Zarządzanie organizacją doradczą; Gospodarka nieruchomościami; Historia 

wsi i rolnictwa zmienia się w części Treści nauczania liczbę godz. wykładów  

z: 15 na: 10 a liczbę godz. ćwiczeń z: 15 na: 5 i dostosowuje się zagadnienia merytoryczne 

do nowego wymiaru godzin. W części Struktura aktywności studenta koryguje się  

w jednakowy sposób rozliczenia godzin i wynikające z tego punkty ECTS, w miejscu zajęć 

realizowanych z bezpośrednim udziałem prowadzącego z: 37 godz. i 1,5 ECTS na: 20 

godz. i 0,8 ECTS oraz dla pracy własnej z: 63 godz. i 2,5 ECTS na: 80 godz. i 2,2 ECTS; 

 

w semestrze 4: 

-   wprowadza się nowe sylabusy dla przedmiotów: Prawo cywilne; Logistyka; Biznesplan  

w przedsiębiorstwie; Zarządzanie zmianami; Ekonomika zasobów naturalnych; 

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, 

- w przedmiotach obowiązkowych: Interwencjonizm w gospodarce żywnościowej; 

Inwestycje w gospodarce żywnościowej; Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie 

organizacją doradczą zmienia się w części Treści nauczania liczbę godz. wykładów z: 15 na: 

10, a liczbę godz. ćwiczeń z: 15 na: 5 i dostosowuje się zagadnienia merytoryczne  

do nowego wymiaru godzin. W części Struktura aktywności studenta koryguje się  

w jednakowy sposób rozliczenie godzin i wynikające z tego punkty ECTS,  

w miejscu zajęć realizowanych z bezpośrednim udziałem prowadzącego z: 37 godz. i 1,5 

ECTS na: 20 godz. i 0,8 ECTS oraz dla pracy własnej z: 13 godz. i 0,5 ECTS na: 30 godz. 

i 1,2 ECTS; 

 

§ 2 

Tekst jednolity programu studiów na kierunku ekonomia – studia II stopnia, studia niestacjonarne  
– 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 

 


