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Polityka rolna i hodowla zwierząt w UE i świecie Nazwa modułu kształcenia, także nazwa 
w języku angielskim 

Agricultural policy and animal breeding in EU and the World 
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Tytuł / stopień, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

Jednostka oferująca moduł Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 

Cel modułu Wspólna Polityka Rolna, jej praktyczna realizacja i zmiany w kolejnych 
okresach funkcjonowania. Znaczenie polityki regionalnej UE w aspekcie 
rozwoju obszarów wiejskich  i funkcjonowania rynków rolnych. Strategie 
i narzędzia wykorzystywane w hodowli poszczególnych gatunków 
zwierząt. Organizacja hodowli zwierząt w wybranych krajach UE. 
Obowiązujące akty prawne dotyczące hodowli zwierząt obowiązujące w 
Polsce i UE. 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis 
ok. 100 słów. 

Główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej UE. Proces dostosowywania 
polskiego prawa rolnego do prawa UE, cele polityki rozwoju regionalnego 
UE, renty strukturalne jako mechanizm wspomagający zmianę generacji 
w gospodarstwach rolnych, znaczenie funduszy strukturalnych w 
finansowaniu rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich. Organizacja 
hodowli zwierząt w Polsce i UE, rola i znaczenie związków hodowców i 
innych organizacji hodowlanych w realizacji programów doskonalenia 
zwierząt. 
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