
Załącznik nr 5 

 

KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawowe zagadnienia marketingowe 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basic marketing issues 

Kierunek studiów  Filologia Słowiańska 

Poziom studiów II 

Forma studiów Stacjonarne 

Dyscyplina Literaturoznawstwo, językoznawstwo 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna prof. dr hab. Witold Kołbuk 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 2 

 

Wymagania wstępne Wymagana elementarna wiedza o przedsiębiorczości. 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Student poznaje mechanizmy działania reguł marketingowych 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student poznaje uwarunkowania funkcjonowania marketingu w 
gospodarce państwa Europy Wschodniej  

K_W01 

W_07 Student zapoznaje się z rolą marketingu w gospodarce 
wolnorynkowej 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student umie podejmować działania w pracy zawodowej 
wynikające ze zrozumienia mechanizmów gospodarki 
wolnorynkowej  

K_U01 

U_08 Student sprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami 
marketingowymi 

K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_03 Student rozumie potrzebę aktywnego angażowania się w 
inicjatywy współpracy gospodarczej. 

K_K01 

K_06 Student potrafi ocenić rolę gospodarki opartej na zasadach 
marketingowych na świecie i w Europie Wschodniej . 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 



1. O historii i roli marketingu w gospodarce wolnorynkowej. 
2. Wymiary marketingu. 
3. Źródła zmienności potrzeb konsumenckich. 
4. Segmentacja rynku. 
5. Ryzyko w działalności gospodarczej i controlling marketingowy. 
6. Badania marketingowe. 
7. Zarządzanie marketingowe. 
8. Strategie marketingowe. 
9. Marketing-mix. 
10. Cykl życia produktu. 
11. Funkcje ceny. 
12. Kanał dystrybucji. 
13. Promocja i public relations. 
14. Personel. Model skutecznego menedżera. 
15. Przyszłość marketingu w gospodarce światowej i w Europie Wschodniej 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konsersatoryjny Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

W_02 Wykład konsersatoryjny Egzamin ustny Karta egzaminacyjna 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

U_02 Dyskusja Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

K_02 Dyskusja Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Po zakończeniu zajęć egzamin ustny. 

Ocena niedostateczna: 

(W) - Student nie nabył elementarnej wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień 

marketingowych 

(U) - Student nie rozumie istoty podstawowych pojęć marketingowych 

(K) - Student nie przejawia zainteresowania problematyką, nie uczestniczy w zajęciach 

Ocena dostateczna: 

(W) - Student posiada bardzo ogólną, nieuporządkowaną wiedzę w zakresie 

podstawowych zagadnień marketingowych 

(U) - Student potrafi wyjaśnić elementarne reguły działań marketingowych w gospodarce 

wolnorynkowej, ale popełnia błędy interpretacyjne. 

(K) - Student ma niską świadomość znaczenia pracy w grupie, ma niski stopień 

zrozumienia kreatywności i innowacyjności w działaniach marketingowych. 

Ocena dobra: 

(W) - Student przejawia dobrą znajomość reguł wolnego rynku. 

(U) - Student ma ukształtowaną aktywną postawę wobec wyzwań wolnego rynku 



(K) - Student docenia fundamentalne znaczenie pracy w grupie dla efektywnego działania 

w gospodarce wolnorynkowej, regularnie uczestniczy w zajęciach. 

Ocena bardzo dobra: 

(W) - Student ma bardzo dobrą orientację w kwestii znaczenia marketingu we 

współczesnej gospodarce wolnorynkowej 

(U) - Student umie być aktywnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego w 

gospodarce wolnorynkowej 

(K) - Student wyróżnia się aktywnością w dyskusjach o problemach mechanizmów 

światowej gospodarki wolnorynkowej i we Wschodnie Europie 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

5 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kramer T., Podstawy marketingu, Warszawa 2004; Ślusarczyk S., Marketing, Rzeszów 1998; 
Wiśniewski A., Marketing, Warszawa 2002. 

Literatura uzupełniająca 

Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. L. Suchanek, Kraków 2004. 

 


