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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metody zarządzania informacją z elementami 
marketingu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Information management methods with 
elements of marketing 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne-40%, 
Nauki o zarządzaniu i jakości - 60%, 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III rok, V semestr 5 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 III rok, V semestr 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W 1: Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy, komunikacja 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania metod zarządzania informacją w 
działaniach marketingowych 

C2 - zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania i analizy dużych zbiorów 
danych (big data) 
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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_01 Absolwent zna i rozumie podstawy badań marketingowych, 
zasady zarządzania dużymi zbiorami danych (big data) i 
sposoby ich analizy 

K_W06 

W_02 Absolwent zna sposoby wykorzystania metod zarządzania 
informacją i rozumie ich znaczenie dla działań 
marketingowych 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę dotyczącą 
zarządzania zbiorami danych i sposobami ich analizy do opisu i 
opracowania planu działań marketingowych 

K_U03 

U_02 Absolwent potrafi wykorzystać najnowsze technologie/ 
specyficzne oprogramowanie do działań związanych z 
zarządzaniem informacją i marketingiem 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotowy do zbudowania planu i z podjęcia 
samodzielnych działań w zakresie zarządzania informacją i 
marketingu 

K_K05 

K_02 Absolwent jest gotowy do samodzielnego zdobywania danych 
i poszerzania wiedzy w kontekście planowanych działań 
marketingowych 

K_K08 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 

1. Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie 
2. Kultura informacyjna 
3. Metody zarządzania informacją 
4. Big data w zarządzaniu informacją 
5. Metody zarządzania big data 
6. Statystyka a zarządzanie big data 
7. Analiza statystyczna z użyciem nowoczesnych technologii  
8. Model Big6 Skills 
9. Model SCONUL 
10. Metody wyszukiwania i analizy tekstu: Information Retrieval, Natural Language 

Processing, Information Extraction, Text Mining.  
11. System Informacji Marketingowej 
12. Wywiad marketingowy 
13. Komunikacja wewnętrzna 
14. Komunikacja marketingowa (ZI a 4P) 
15. Marketing i jego rodzaje 
16. Mity marketingowe 
17. Strategie marketingowe 
18. Skuteczność działań marketingowych 
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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 Protokół egzaminu, karty 
egzaminacyjne, oceniony 
test 

W_02 Wykład konwersatoryjny,  
praca z tekstem 

Egzamin, obserwacja, 
prezentacja 

Protokół egzaminu, karty 
egzaminacyjne, karta 
aktywności, karta oceny 
prezentacji 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca pod kierunkiem, 
dyskusja 

Prezentacja, obserwacja Karta oceny prezentacji, 
karta aktywności, 
oceniony test 

U_02 Praca pod kierunkiem Prezentacja Karta oceny prezentacji 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja, praca pod 
kierunkiem 

Egzamin, obserwacja, 
prezentacja 

Protokół egzaminu, karty 
egzaminacyjne, oceniony 
test, karta aktywności, 
karta oceny prezentacji 

K_02 Praca pod kierunkiem Prezentacja Karta oceny prezentacji 

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie przedmiotu składa się zaliczenie ćwiczeń i wykładu. 
Na zaliczenie ćwiczeń składa się obecność na zajęciach (20%), aktywność na zajęciach (20%) i 
przygotowana prezentacja (60%). Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każdą 
kolejną należy odrobić podczas konsultacji.  
Zaliczone ćwiczenia są podstawą przystąpienia do egzaminu. Egzamin pisemny ma na celu 
sprawdzenie, w jakim stopniu studenci przyswoili wiedzę dotyczącą metod zarządzania 
informacją i ich możliwością wykorzystania w marketingu.  
Warunki zaliczenia egzaminu: uzyskanie na teście wyniku mieszczącego się w przedziale 50%-
100% kryterium  
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VIII. Literatura 
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