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Marketing
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I4B.1164.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marek Prymon, Stanisław Minta

Pozostali prowadzący Marek Prymon

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami filozofii marketingowej firmy

C2 Uświadomienie studentom specyfiki decyzji marketingowych w firmie
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie główne kategorie teorii
marketingu ZI_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne

W2 Student zna i rozumie proces formułowania strategii
marketingowej ZI_P6S_WG04 Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi diagnozować główne aspekty
otoczenia marketingowego firmy ZI_P6S_UO03 Projekt

U2 Student potrafi oceniać i proponować podstawowe
decyzje marketingowe w firmie ZI_P6S_UO03 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do oceny decyzji marketingowych
firmy zgodnie z wymogami społecznej
odpowiedzialności firmy

ZI_P6S_KO03,
ZI_P6S_KO04 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć



3 / 4

1.

Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa. Anatomia konkurencji

Proces formułowania strategii marketingowej

Metody badań marketingowych

Metody segmentacji rynku

Decyzje strategiczne w obrębie marketingu mix

Strategiczne aspekty produktu przedsiębiorstwa

Strategiczne aspekty dystrybucji

Komunikacja marketingowa

Strategiczne aspekty cen

Wykład

2.

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Kryteria segmentacji rynku

Oznaczanie pozycji przedsiębiorstwa

Wybór narzędzi marketingu mix

 

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Film dydaktyczny, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia audytoryjne Projekt 50%

Wymagania wstępne
Zarządzanie

Literatura
Obowiązkowa

1. Michalski E., 2015 ,Marketing. Podręcznik akademicki.PWN,Warszawa.1.
2. Prymon M.,2010.Marketingowe strategie wartości na rynkach globalnych.UE Wrocław.2.
Mruk H.,(red.) 2008 Marketing- zagadnienia współczesne,Wydawnictwo Forum Naukowe,Poznań.3.

Dodatkowa

1. Urban S., 2008. Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo UE,Wrocław1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań związanych ze społeczną, zawodową i etyczną
odpowiedzialnością za podjęte działania wpływające na kształtowanie i stan środowiska naturalnego

ZI_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych

ZI_P6S_UO03
Absolwent potrafii planować i organizować, zarządzać oraz koordynować prace zespołów pracowniczych w
obszarze produkcji w tym produkcji rolniczej oraz sporządzić z tego zakresu dobrze udokumentowane
opracowanie i prezentację ustną

ZI_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie zasady marketingu, dotyczące dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, towarów,
usług i informacji, a także etapów i procedur zarządzania marketingowego oraz zna rządzące w tym
zakresie prawidłowości


