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Marketing 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2MAR 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu Kierunkowy 

Rok studiów /semestr II rok/semestr 3  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Podstawowa wiedza z zakresu mikroekonomii 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności 

marketingowej opartej o właściwe relacje z otoczeniem (głównie klientami), poznanie 

metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie poprzez odpowiednie działania, 

z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Studenci powinni rozumieć znaczenie działalności 

marketingowej w gospodarce, mieć świadomość dynamicznych zmian w tym obszarze oraz 

konieczności poszerzania wiedzy na ten temat. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: 

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 

angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w 

trakcie wykładu. 

Formy zaliczenia przedmiotu:  

- egzamin końcowy pisemny. 

 

Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 
WIEDZA 

1MAR_W01 Student zna relacje, jakie przedsiębiorstwo nawiązuje z otoczeniem 

marketingowym, wie jaki mają charakter i jakie jest ich znaczenie 
E1_W03 

1MAR_W02 Student ma podstawową wiedzę na temat relacji zachodzących pomiędzy 

przedsiębiorstwem a klientami i/lub konkurentami, zna działania i 

narzędzia marketingowe pozwalające odpowiednio kształtować owe 

relacje zgodnie z celami organizacji. 

E1_W04 



Symbol efektu 

przedmiotowego 
Efekty kształcenia

1 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 
UMIEJĘTNOŚCI 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
1MAR_K01 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę z zakresu 

marketingu  
E1_K06 

 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta
1
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w wykładach 30 

Przygotowanie się do wykładu 10 

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20 

Studia literatury 30 

Udział w konsultacjach 10 

  

  

  
 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
1
: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 1,6 

o charakterze praktycznym 0  

  

Data opracowania: 9.09.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr Marek Kruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 
Elementy składowe sylabusu Opis 
Nazwa przedmiotu Marketing 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2MAR 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr II rok/semestr 3    

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  

 

Prowadzący wykłady z przedmiotu i egzaminujący: 

- dr Marek Kruk 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

Treści wykładu: 

1. Marketing – istota i obszary zastosowania  

2. Otoczenie marketingowe  

3. Klient – podmiot działań marketingowych 

4. Analiza konkurencji 

5. Badania marketingowe  

6. Segmentacja i pozycjonowanie  

7. Produkt – podstawowe narzędzie marketingu  

8. Innowacje produktowe i komercjalizacja  

9. Cena jako narzędzie oddziaływania na rynek  

10. Zarządzanie kanałami dystrybucji  

11. Strategia zintegrowanej komunikacji marketingowej  

12. Współczesne wymiary marketingu: e-marketing, nauromarketing, i inne 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt kształcenia Uczestnictwo w dyskusji na 

wykładach 

Egzamin końcowy 

1MAR _W01 x x 

1MAR _W02 x x 

1MAR _K01 x  

   

   

   

   

   
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Egzamin w formie pisemnej - test. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 

1. Ph.Kotler, G.Armstrong, J.Saunders, V.Wong, Marketing. Podręcznik europejski, 

PWE, Warszawa 2002 

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L.Garbarski, PWE, 

Warszawa 2011 

3. G.Antonides, W.F.vanRaaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

4. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012 

5. M.R.Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, HELION, Gliwice 2006  

 

 

        ……………………………….  



SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 
Elementy składowe sylabusu Opis 
Nazwa przedmiotu Marketing 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2MAR 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Język przedmiotu Język polski 

Rok studiów/ semestr II rok/semestr 3    

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  

 

Mgr Robert Aliukonis 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

Treści merytoryczne ćwiczeń: 

1. Zagadnienia wprowadzające do marketingu                                                                                                                        

2.  Środowisko marketingowe 

3. Strategiczne planowanie marketingowe 

4. Zachowania nabywców 

5. Informacje rynkowe i badania marketingowe  

6. Segmentacja i pozycjonowanie 

7. Produkt 

8. Produkt c.d. 

9. Marka, opakowanie i usługi  

10. Cena  

11. Dystrybucja 

12. Promocja  

13. Reklama i public relations 

14. Marketing bezpośredni i online 

15. Kolokwium sprawdzające 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Efekt kształcenia Uczestnictwo w dyskusji na 

wykładach 

Egzamin końcowy 

1MAR _W01 x x 

1MAR _W02 x x 

1MAR _K01 x  

   

   

   

   

   
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń jest prowadzona w systemie 

punktowym. Kryteria zdobywania punktów: test zaliczeniowy, prezentacje oraz czynny 

udział studentów w zajęciach. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Kotler, Armstrong, Saunders, Woung „Marketing. Podręcznik europejski” PWE, 

Warszawa 2002 

2. Jūratė Stankevičienė, Rūta Urbanauskienė „Marketingas Organizacijoje: 

Praktiniai sprendimai”, Kaunas 2008 

3. Kotler P. „Marketing”, Dom Wydawniczy REBIS 2005. 

4. Michalski E.,  „Marketing“,  Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2004. 
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