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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Marketing and Management
WIŚ IŚ oIIN A2 16/17

Kategoria przedmiotu

przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

2.00
4

Semestry

2

Marketing i zarządzanie

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

4

10

0

0

0

0

1

Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu marketingu i zarządzania. Przygotowanie studentów do stosowania technik marketingowych. Wprowadzenie studentów w przedmiot zarządzania jako proces decyzyjny.
Zapoznanie studentów z ekonomicznymi narzędziami zarządzania (makro i mikro ekonomicznymi).

Kod archiwizacji: 8B3C5ABC
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu marketingu.
EK2 Wiedza Student zna i opisuje strumienie w kanale marketingowym oraz zna i objaśnia strategie i techniki
marketingowe.
EK3 Wiedza Student zna i objaśnia pojęcia z zakresu zarządzania.
EK4 Wiedza Student zna ekonomiczne narzędzia zarządzania oraz schematy podejmowania decyzji w różnych
strukturach zarządzania.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Definicje podstawowych pojęć z zakresu marketingu i zarządzania. Zalecana
literatura podstawowa i rozszerzająca. Marketing strategiczny i operacyjny.
Marketing-mix. Marketingowe 4-P. Marketing w organizacji i w realizacji
przedsięwzięć. Działania promocyjne w marketingu. Czynniki wpływające na
zachowania w relacji konsument-producent. Typy strumieni w kanale
marketingowym. Pułapki nieprzemyślanych działań promocyjnych zagrożenie
utraty płynności finansowej na skutek złej strategii marketingowej.

5

W2

Zarządzanie to: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie.
Rozwinięcie powyższych zagadnień. Narzędzia ekonomiczne zarządzania. Mierniki
makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Metody i techniki badawcze przy
rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Cykl organizacyjny. Morfologia
struktury statycznej. Struktura statyczna a strategia.

5

Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Dyskusja o rzeczywistych działaniach marketingowych.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

11

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

47

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Test
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena z przedmiotu to ocena z testu + ewentualne 0,5 za aktywność na wykładach.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęć z marketingu.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia z marketingu.

Na ocenę 3.5

Student zna i objaśnia podstawowe pojęcia z marketingu.

Na ocenę 4.0

Student zna i objaśnia podstawowe pojęcia z marketingu oraz potrafi podać
zależności występujące miedzy nimi.

Na ocenę 4.5

Student zna i objaśnia podstawowe pojęcia z marketingu potrafi podać i opisać
zależności występujące miedzy nimi.

Na ocenę 5.0

Student podejmuje swobodną dyskusję z zakresu marketingu.
Efekt kształcenia 2
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Na ocenę 2.0

Student nie zna przepływów w kanale marketingowym.

Na ocenę 3.0

Student potrafi nazwać przepływy w kanale marketingowym.

Na ocenę 3.5

Student potrafi nazwać przepływy w kanale marketingowym oraz podać ich
zwrot.

Na ocenę 4.0

Student potrafi nazwać przepływy w kanale marketingowym, podać ich zwrot
oraz opisać wzajemne zależności między strumieniami.

Na ocenę 4.5

Student potrafi nazwać przepływy w kanale marketingowym, podać ich zwrot,
opisać wzajemne zależności między strumieniami oraz wynikające z tych
przepływów zagrożenia.

Na ocenę 5.0

Student podejmuje swobodną dyskusja na temat przepływów w kanale
marketingowym.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęć z zarządzania.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia z zarządzania.

Na ocenę 3.5

Student zna i objaśnia podstawowe pojęcia z zarządzania.

Na ocenę 4.0

Student zna i objaśnia podstawowe pojęcia z zarządzania oraz potrafi podać
zależności występujące miedzy nimi.

Na ocenę 4.5

Student zna i objaśnia podstawowe pojęcia z zarządzania potrafi podać i opisać
zależności występujące miedzy nimi.

Na ocenę 5.0

Student podejmuje swobodną dyskusję z zakresu zarządzania.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie zna narzędzi zarządzania, schematów i struktur zarządzania.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe narzędzia zarządzania, schematy i struktury
zarządzania.

Na ocenę 3.5

Student zna narzędzia zarządzania, schematy i struktury zarządzania.

Na ocenę 4.0

Student zna i umie opisać narzędzia zarządzania, schematy i struktury
zarządzania.

Na ocenę 4.5

Student zna, umie opisać i wyjaśnić zalety i wady narzędzi zarządzania,
schematów i struktur zarządzania.

Na ocenę 5.0

Student podejmuje swobodną dyskusję na temat narzędzi zarządzania,
schematów i struktur zarządzania.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W02,
K_W03,
K_W06,
K_W07,
K_W08, K_U04

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K_W02,
K_W03,
K_W06,
K_W07,
K_U04, K_U06

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K_W02,
K_W03,
K_W06,
K_W07,
K_W08,
K_U04, K_U08,
K_U12

Cel 1

W2

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K_W02,
K_W03,
K_W06,
K_W07,
K_W08,
K_U04, K_U06,
K_U09, K_K01

Cel 1

W2

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kotler Ph. — Marketing, Warszawa, 1999, FELBERG SJA
[2 ] Stoner J., Freeman R., Gilbert Jr. D. — Kierowanie, Warszawa, 2001, PWE
[3 ] Potocki A. — Leksykon pojęć z marketingu, Kraków, 2002, miniskrypt WIŚ PK
[4 ] Potocki A. — Leksykon pojęć z zarządzania, Kraków, 2002, miniskrypt WIŚ PK

Literatura uzupełniająca
[1 ] Milel L. — Marketing doskonały, Poznań, 2000, Dom Wydawniczy REBIS
[2 ] Praca zbiorowa pod red. Altkorna J. — Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków.,
Warszawa-Kraków, 1996, PWN
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[3 ] Drucker P.F. — Praktyka zarządzania, Warszawa, 1992, Nowoczesność Sp. z o.o.
[4 ] Lambert T. — Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań., Warszawa, 2000, Dom Wydawniczy
ABC
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Izabela Godyń (kontakt: izabela.godyn@iigw.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr inż. Agnieszka Grela (kontakt: agrela@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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