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Marketing w agrobiznesie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPAGS.I4B.1168.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Raftowicz

Pozostali prowadzący Magdalena Raftowicz

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedmiot służy pogłębieniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania i planowania marketingowego
ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor agrobiznesu.
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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

w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania
rynków rolnych, marketingu w agrobiznesie oraz
wiedzę zagadnienia dotyczące działalności
pozarolniczych, w tym turystyki w rozwoju obszarów
wiejskich.

AG_P6S_WK10 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi planować pracę własną i zespołową
oraz współpracować w grupie, kierować zespołem
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

AG_P6S_UO13 Prezentacja

U2
wykorzystać informacje rynkowe do planowania
i podejmowania decyzji w działalnościach
gospodarczych w agrobiznesie a także komunikowania
się z instytucjami otoczenia agrobiznesu.

AG_P6S_UW01 Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykonać i rozwiązać proste zadania badawcze
i projektowe pod kierunkiem opiekuna naukowego, AG_P6S_KK03 Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Konsultacje 3

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wprowadzenie do teorii marketingu

2. Ewolucja marketingu

3. Analiza otoczenia marketingowego

4. Segmentacja rynku

5. Badania marketingowe

6. Produkt / usługa

7. Cena. Polityka cenowa

8. Dystrybucja

9. Promocja

10. Marketing w handlu żywnością

11. Marketing produktów regionalnych i tradycyjnych

12. E-marketing

13. Marketing międzykulturowy / marketing międzynarodowy

14. Marketing miejsc / marketing terytorialny

15. Egzamin

Wykład

2.

1. Rodzaje strategii marketingowych

2. Planowanie marketingowe

3. Analiza wybranych przykładów działań marketingowych w agrobiznesie

4. Analiza wybranych przykładów działań marketingowych przemysłu
spożywczego i handlu żywnością

6. Prezentacja strategii marketingowej wybranych produktów i usług przez
studentów poprzez kolejne ćwiczenia

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Film dydaktyczny, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Prezentacja 50%
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Wymagania wstępne
Podstawy ekonomii

Literatura
Obowiązkowa

Jan Adamczyk, 1999, Marketing i zarzadzanie w agrobiznesie, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki1.
Rzeszowskiej, 1999.

Dodatkowa

R. Chand, 2011, Agriculture marketing, Philip Kotler, Marketing,1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P6S_KK03 Absolwent jest gotów do wykonania i rozwiązania prostych zadań badawczych i projektowych pod
kierunkiem opiekuna naukowego

AG_P6S_UO13 Absolwent potrafi planować pracę własną i zespołową oraz współpracować w grupie, kierować zespołem
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

AG_P6S_UW01
Absolwent potrafi wykorzystać informacje rynkowe do planowania i podejmowania decyzji w
działalnościach gospodarczych w agrobiznesie a także komunikowania się z instytucjami otoczenia
agrobiznesu.

AG_P6S_WK10
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania rynków rolnych, marketingu
w agrobiznesie oraz wiedzę zagadnienia dotyczące działalności pozarolniczych, w tym turystyki w rozwoju
obszarów wiejskich.


