
Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 
 

 

 
 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu1):   Zasady wzajemnej zgodności ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)
:  Cross compliance  

Kierunek studiów
4)
:  Zootechnika 

Koordynator przedmiotu
5)
:  Dr Marcin Gołębiewski 

Prowadzący zajęcia
6)
:  Pracownicy CDR w Brwinowie - interesariusz zewnętrzny  

Jednostka realizująca
7)
: 

Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, CDR w Brwinowie 
 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
  

Status przedmiotu
9)
:  a) przedmiot fakultatywny b) stopień II    rok 1 c)  stacjonarne i niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr zimowy Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymogami wzajemnej zgodności dla rolników ubiegających się 
o płatności bezpośrednie i wsparcie w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych  

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: a) Wykłady    37                  b) ćwiczenia terenowe 8 

Metody dydaktyczne
14)

: Wykład, film, warsztaty, wyjazd do gospodarstwa, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej. Wymogi wzajemnej zgodności, system kontroli i system doradztwa 
rolniczego. Dobra kultura rolna z elementami ochrony środowiska. Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, 
zdrowotność roślin oraz rejestracja i identyfikacja zwierząt. Dobrostan zwierząt. Wymagana dokumentacja w 
gospodarstwie korzystającym ze wsparcia. Zasady obowiązujące podczas przeprowadzania czynności 
kontrolnych. Sankcje. Dostosowanie gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności, skutki produkcyjne i 
ekonomiczne; ocena i plan dostosowania.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

 Wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i 
leśna, weterynaria, zootechnika lub na kierunkach pokrewnych  
 

Założenia wstępne
17)

: Ogólna znajomość podstaw chowu zwierząt i/lub uprawy roślin  

Efekty kształcenia
18)

: 

01 - Zna minimalne wymogi obowiązujące w obszarze A, B i C dotyczące wymogów wzajemnej zgodności dla 
rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz zasady obowiązujące podczas przeprowadzania 
czynności kontrolnych 
02 -  Charakteryzuje wpływ intensywnej produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze 
03 – Umie prowadzić wymaganą w gospodarstwie dokumentację 
04 – Widzi konieczność zachowania dobrostanu zwierząt 
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 
01 – 04 egzamin pisemny 

 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

test egzaminacyjny 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 Egzamin – 100% 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

sale wydziałowe, gospodarstwo  

Literatura podstawowa i uzupełniająca
23)

:  
1. Podręcznik metodyczny 
2. Listy sprawdzające 
3. Obowiązujące akty prawne 

UWAGI
24)

:
 

Kurs jest płatny 
Po zakończeniu zajęć i zdaniu egzaminu student uzyskuje uprawnienia doradcy rolniczego 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Zna minimalne normy obowiązujące w obszarze A, B i C dotyczące wymogów wzajemnej 
zgodności dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz zasady 
obowiązujące podczas przeprowadzania czynności kontrolnych 

K_W19, K_K02, K_K06, K_K07 

02 Charakteryzuje wpływ intensywnej produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze 
 

K_W06 

03 Umie prowadzić wymaganą w gospodarstwie dokumentację K_U16, K_K01 

04 Widzi konieczność zachowania dobrostanu zwierząt K_K05 

 

 

 
 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 60 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

1 


