
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Marketing i strategie public relations służb 

pracowniczych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Marketing and Public Relations of the  

Employee Services 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o zarzadzaniu 

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Robert Szwed 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 V 5 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 V 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: dostarczenie wiedzy z zakresu współczesnych teorii i modeli oddziaływania public 
relations, uwarunkowań efektywności wybranych narzędzi PR, jak również strategii 
komunikacyjnych skoncentrowanych na budowaniu silnego wizerunku organizacji w 
kontekście służb pracowniczych 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_02 Ma podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie z zarządzania karierą 

jednostki we współczesnym społeczeństwie 
K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_04 Potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby pracowników, interes 

społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym i konsultacjach 

społecznych 

K_ U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_03 Posiada umiejętność aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem z 

rynku pracy oraz tworzenia podmiotów (organizacji pozarządowych) 

wspierających ich aktywność zawodową. 

K_ K13 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

- Wprowadzenie: definicje, cele i znaczenie marketingu oraz PR. Istota wizerunku firmy i instytucji 
użyteczności publicznej. PR w zarządzaniu wizerunkiem współczesnej organizacji.  

− Współczesny rynek PR. Globalizacja, multimedialność komunikacji PR. Nowe media PR. Trendy 
w zachowaniach rynkowych współczesnego konsumenta. Perspektywy PR.  

− Strategia programu public relations: proces tworzenia planów strategicznych. Metody analizy 
otoczenia. Określanie celów komunikacji PR, grup docelowych. Zasady budowy przesłań 
komunikacyjnych Dobór technik i narzędzi pod kątem realizacji określonych celów PR. Metody 
różnicowania wizerunku. Pozycjonowanie organizacji w otoczeniu zewnętrznym. Przewidywanie 
skuteczności działań.  

− Typy i rodzaje kampanii PR. Typologia strategii komunikacyjnych.  

− Przegląd technik i narzędzi public relations: media relations, komunikacja wewnętrzna, system 
identyfikacji wizualnej, CSR (consumer social responsibility), sponsoring, imprezy specjalne, 
lobbying, public affairs, ePR.  

− Typy i rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu organizacji.  

− Etyka w PR: kodeksy a rzeczywistość. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_02 Wykład konwencjonalny, 
dyskusja,  ćwiczenia 
praktyczne 

Egzamin pisemny 
Prace grupowe – analiza 
przypadków 

Prace egzaminacyjne 
Prace ćwiczeniowe 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_04 Wykład konwencjonalny, 
dyskusja,  ćwiczenia 
praktyczne 

Egzamin pisemny 
Prace grupowe – analiza 
przypadków 

Prace egzaminacyjne 
Prace ćwiczeniowe 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_03 Wykład konwencjonalny, 
dyskusja,  ćwiczenia 
praktyczne 

Egzamin pisemny 
Prace grupowe – analiza 
przypadków 

Prace egzaminacyjne 
Prace ćwiczeniowe 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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Wykład – 80% egzamin pisemny, 20% aktywność w czasie zajęć 

Ćwiczenia – 30% dyskusja nad lekturami, 40% praca ćwiczeniowa, 30% aktywność w czasie zajęć 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 125 
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