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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Marketing usług i społeczno-ekonomiczne 
strategie w kreowaniu kapitału zatrudnienia 
(zatrudnialności) 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Service marketing and socio-economic 
strategies in creating employment capital 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Psychologia 40%, Socjologia 30%, Ekonomia 
30% 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Bez wymagań wstępnych 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu usług i budowania 
strategii marketingowej w dziedzinie usług  

C2 - Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rynku 
pracy i różnego rodzaju kapitałów - społecznego, ludzkiego i kapitału zatrudnienia  

C3 - Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat budowania społeczno-ekonomicznych strategii w 
kreowaniu kapitału zatrudnienia 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 
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Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent w zaawansowanym stopniu zna i rozumie 
zagadnienia związane z zarządzaniem karierą jednostki we 
współczesnym społeczeństwie 

 K_W02 

W_02 Absolwent zna i rozumie metody diagnozowania i 
prognozowania zjawisk związanych z funkcjonowaniem 
człowieka w zróżnicowanych strukturach rynku pracy (w 
wymiarze krajowym i zagranicznym). 

K_W03  

W_03 Zna i rozumie społeczne, ekonomiczne oraz psychologiczne 
aspekty doradztwa kariery i doradztwa personalnego. 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W trakcie wykładu prezentowane są następujące treści programowe:  

Pojęcie marketingu i procesu marketingowego; strategie marketingowe - planowanie, 

koncepcja marketing mix-u, realizacja strategii; marketing usług/ strategie marketingowe 

firm usługowych; ilościowe badania marketingowe; jakościowe badania marketingowe; 

komunikacja marketingowa; kapitał społeczny - istota zjawiska/ typy kapitału społecznego; 

inne rodzaje kapitału - ekonomiczny, symboliczny, kulturowy, ludzki, intelektualny; 

empiryczny pomiar różnego rodzaju kapitałów; koncepcja zatrudnialności; zatrudnialność a 

bezpieczeństwo zatrudnienia; kwalifikacje i kompetencje kluczowe dla zwiększenia 

zatrudnialności absolwentów; modele zdolności do zatrudnienia; kapitał ludzki jako 

wartość firmy; ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku 

pracy; społeczne i ekonomiczne strategie kreowania zatrudnialności 
 

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 konwencjonalny Egzamin / Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

W_02 Wykład konwencjonalny Egzamin / Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

W_03 Wykład konwencjonalny Egzamin / Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna 

(W) - Student nie posiada uporządkowanej wiedzy w zakresie treści przedstawionych na 

wykładzie 

 

Ocena dostateczna 
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(W) - Student posiada uporządkowana wiedzę w zakresie treści co najmniej 10 zagadnień (z 

16) przedstawionych na wykładzie 

 

Ocena dobra 

(W)- Student posiada uporządkowana wiedzę w zakresie treści przedstawionych na 

wykładzie 

 

Ocena bardzo dobra 

(W)- Student posiada uporządkowana wiedzę w zakresie treści przedstawionych na 

wykładzie 

(U)- Student potrafi stworzyć zarys rynkowego projektu badawczego w oparciu o metody 

ilościowe i jakościowe 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
1. Anna Pawłowska, Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017 

Literatura uzupełniająca 
1. Beata Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od 

zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer 

Business, Warszawa 2011  

2. Michał Woźniak i inni, Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu 

innowacyjnością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015. 
 


