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Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia                                                                   

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

2 / 3 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                 

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2PMA 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Podstawy marketingu 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Marek Kruk, dr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Marek Kruk, dr 
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Robert Aliukonis, mgr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia 

Ogólna ilość godzin 30 30 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

4 2 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze specyfiką działalności 
marketingowej oraz nabycie wiedzy i określonych umiejętności związanych z 

realizacją funkcji marketingowej w przedsiębiorstwach. 

 

Wymagania wstępne 

Podstawowe wiadomości z zakresu mikroekonomii i zarządzania 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z 

zakresu marketingu, współczesnymi koncepcjami marketingowymi, ewolucją 
orientacji marketingowej i wpływie otoczenia rynkowego na działalność 
marketingową. W dalszej kolejności prezentowane są zagadnienia dotyczące 

aktywności w takich obszarach jak badania marketingowe, segmentacja i 
pozycjonowanie. Ponadto słuchacze uzyskują wiedzę na temat instrumentów 

marketingowych oraz zasad ich wykorzystywania w praktyce gospodarczej. 

 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L. godz. 

Wykład I: Marketing – wprowadzenie: istota współczesnego marketingu; 
różne podejścia do marketingu; orientacje w działalności 

przedsiębiorstw; marketing w przedsiębiorstwie 
 

Wykład II: Otoczenie marketingowe – otoczenie „wewnętrzne”; 
mikrootoczenie; makrootoczenie 
 

Wykład III:  Otoczenie konkurencyjne – istota konkurencji; analiza 
konkurencji; poziomy konkurencji; wzorce reakcji konkurencji; 

podstawowe strategie konkurencyjne 
 

Wykład IV: Klient – podmiot działań marketingowych – wartość i 
satysfakcja klienta; model zachowania konsumenta na rynku; rodzaje 
bodźców; czynniki wpływające na nabywcę; proces decyzyjny zakupu; 

etapy procesu akceptacji 
 

Wykład V: Badania marketingowe – znaczenie informacji w marketingu; 
istota badań marketingowych; proces badania marketingowego; metody 
pomiaru bieżącego popytu rynkowego 
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Wykład VI: Segmentacja i pozycjonowanie – istota segmentacji; warunki 

efektywnej segmentacji; wybór rynku docelowego; wyróżnianie; 
strategie pozycjonowania 
 

Wykład VII: Produkt – wprowadzenie: pojęcie produktu w marketingu; 
poziomy produktu; klasyfikacja produktów; pojęcie i fazy cyklu życia 

produktu 
 
Wykład VIII: Atrybuty produktu – jakość; marka; opakowanie; usługi 

wspierające; linia produktów;  asortyment 
 

Wykład IX: Innowacje – pojęcie innowacji; ryzyko innowacji; proces 
rozwoju nowego produktu 

 
Wykład X: Cena – pojęcie ceny; czynniki wpływające na cenę; metody 
ustalania cen; strategie cenowe 

 
Wykład XI: Zarządzanie kanałami dystrybucji – istota kanałów 

dystrybucji; zachowania i organizacja kanałów dystrybucji; 
projektowanie kanału dystrybucji; uczestnicy kanału dystrybucji; 
dystrybucja fizyczna i zarządzanie logistyką. 

 
Wykład XII: Marketing bezpośredni i on-line – pojęcie marketingu 

bezpośredniego; formy marketingu bezpośredniego; marketing on-line 
 
Wykład XIII: Strategia zintegrowanej komunikacji marketingowej – 

proces  komunikacji; etapy budowy skutecznej komunikacji; budżet 
promocyjny i promotion-mix. 

 
Wykład XIV: Narzędzia formalnej komunikacji marketingowej – reklama; 
promocja sprzedaży; public relations 

 
Wykład XV: Współczesne koncepcje marketingowe - shockvertising;  

advertainment; guerilla marketing; buzz marketing; experiential 
marketing; green marketing; 
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Ćwiczenia 

 Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie)  L. godz. 

1. Zagadnienia wprowadzające do marketingu 
a) Podstawowe pojęcia marketingu 

b) Zarządzanie marketingowe 
c) Zarządzanie popytem 

d) Marketing i społeczeństwo 
e) Studium przypadku NIKE 
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2. Środowisko marketingowe 

a) Mikrootoczenie firmy 
b) Makrootoczenie firmy 
c) Studium przypadku FedEx 

 
3. Strategiczne planowanie marketingowe 

a) Analiza otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa w oparciu o 
technikę analizy SWOT   

b) Kontrola marketingowa 

c) Koncepcja marketingu mix 
d) Studium przypadku Gillette 

 
4. Zachowania nabywców 

a) Czynniki wpływające na zachowanie nabywców 
b) Proces decyzyjny nabywcy 
c) Etapy procesu akceptacji 

d) Studium przypadku Qantas 
 

5. Informacje rynkowe i badania marketingowe 
a) Struktura systemu informacji marketingowej, podstawy jego 

budowy 

b) Badania marketingowe 
c) Studium przypadku Procter&Gamble 

  
6. Segmentacja i pozycjonowanie 

a) Proces segmentacji rynku 

b) Proces pozycjonowania na rynku 
c) Studium przypadku Revlon 

 
7. Produkt 

a) Definicja i struktura produktu 

b) Zarządzanie produktem 
c) Studium przypadku Colgate 

 
8. Produkt c.d. 

a) Koncepcja cyklu i życia produktu 

b) Studium przypadku Auto Swatch 
 

9. Marka, opakowanie i usługi  
a) Istota marki 
b) Rodzaje strategii marki 

c) Rola opakowania 
d) Marketing usług 

e) Studium przypadku The Times 
 
10. Cena 

a)  Analiza ceny 
b)  Strategie cenowe 

c) Studium przypadku Economos 
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11. Dystrybucja 
a)   Pojęcie kanałów dystrybucji 
b)   Rodzaje dystrybucji 

d) Wybór kanałów dystrybucji 
e) Kryteria wyboru dystrybutorów 

f) Studium przypadku Virgin Direct 
 
12. Promocja  

a)  Etapy budowy skutecznej komunikacji 
b)   Uwarunkowanie decyzji promocyjnych 

d) Składniki promocji mix 
e) Studium przypadku British Home Stores 

 
13. Reklama i public relations 

a)  Decyzje dotyczące reklamy 

b)  Narzędzia public relations 
c)  Studium przypadku Diesel Jeans & Workwear 

 
14. Marketing bezpośredni i online 

a)Pojęcie marketingu bezpośredniego 

b)Marketing on-line 
 

Kolokwium 
 

 

2 
 
 

 
 

 
 
2 

 
 

 
 

 
2 
 

 
 

 
2 
 

 
 

2 

Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Kotler, Armstrong, Saunders, Woung, Marketing. Podręcznik europejski, 
PWE, Warszawa 2002 

2. Jūratė Stankevičienė, Rūta Urbanauskienė, Marketingas Organizacijoje: 
Praktiniai sprendimai, Kaunas 2008 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

90 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Ćwiczenia: Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń jest 

prowadzona w systemie punktowym. Kryteria zdobywania punktów:  test 
zaliczeniowy, prezentacje oraz czynny udział studentów w zajęciach. 

Wykłady: Test zamknięty obejmujący spektrum zagadnień poruszanych na 
wykładach. 

 
 


