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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Marketing 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Marketing 

Kierunek studiów  Socjologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina socjologia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Alina Betlej 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 15 II 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1- Umiejętność pracy w grupie.  
W2- Umiejętność analizowania tekstów. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Przedstawienie studentom istoty i znaczenia marketingu  

C2. Przedstawienie studentom zasad przygotowywania planu marketingowego. 

 

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

K_W03,K_U01, K_U06,K_K02, K_K03, 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
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W_01 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu marketingu  
 

K_W03 

W_02 Student zna zasady opracowywania planu marketingowego  K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student umie wykorzystać w praktyce teoretyczną wiedzą z 
zakresu marketingu do rozwiązywania konkretnych 
problemów  

K_U01 

U_02 Student umie opracować plan marketingowy wybranego 
przedsięwzięcia 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy i 
umiejętności z zakresu marketingu  
 

K_K02 

K_02 Student jest otwarty na nowe wyzwania związane z 
koniecznością opracowywania nowych rozwiązań, 
rozwiązywania problemów w pracy zawodowej  

 K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.Istota marketingu i podstawowe pojęcia z zakresu marketingu.  
2.Marketing w działalności gospodarczej. (Planowanie, organizowanie i kontrola działalności 
marketingowej).  
3.Podstawy decyzji marketingowych. (Identyfikacja słabych i mocnych stron, konsumenci i 
zachowania konsumenckie).  
4.Produkt i jego walory w marketingu. (Cykle życia produktu, cena, dystrybucja).  
5.Aktywizacja sprzedaży. (Reklama, promocja, sprzedaż osobista)  
6.Strategia marketingowa. (Rodzaje strategii, elementy strategii marketingowej).  
7.Społeczna odpowiedzialność biznesu. 

 

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 dyskusja, metody 
projektowe 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Ocena indywidualnych 
wystąpień na wybrane 
tematy 

W_02 dyskusja, metody 
projektowe 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Ocena indywidualnych 
wystąpień na wybrane 
tematy 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca w grupie, studia 
przypadków 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Oceny pracy studenta w 
grupie 

U_02 Praca w grupie, studia 
przypadków 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 

Oceny pracy studenta w 
grupie 
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procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupie, studia 
przypadków 

Dyskusja, dialog, negocjacje 
w procesie rozwiązywania 
wybranych problemów 

Oceny pracy studenta w 
grupie 

K_02 Praca w grupie, studia 
przypadków 

Dyskusja, dialog, negocjacje 
w procesie rozwiązywania 
wybranych problemów 

Oceny pracy studenta w 
grupie 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena aktywności w trakcie zajęć ( aktywność w trakcie pracy w grupie, zabieranie głosu w dyskusji, 
odpowiedzi na wybrane pytania problemowe), prezentacja ustna przez grupę planu marketingowego, 
w trakcie której wykładowca sprawdza poziom wiedzy studentów z zakresu marketingu.  
Ocena 2:  
W-Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu marketingu. Student nie zna zasad opracowywania 
planu marketingowego.  
U-Student nie umie wykorzystać w praktyce teoretycznej wiedzy z zakresu marketingu do 
rozwiązywania konkretnych problemów. Student nie umie opracować planu marketingowego 
wybranego przedsięwzięcia.  
K-Student nie ma świadomości potrzeby stałego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu 
marketingu. Student nie jest otwarty na nowe wyzwania związane z koniecznością opracowywania 
nowych rozwiązań, rozwiązywania problemów w pracy zawodowej.  
Ocena 3:  
W-Student zna podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Student zna podstawowe zasady 
opracowywania planu marketingowego.  
U-Student umie wykorzystać w praktyce teoretyczną wiedzę z zakresu marketingu do rozwiązywania 
wybranego przez siebie problemu. Student umie opracować plan marketingowy wybranego 
przedsięwzięcia.  
K-Student nie ma świadomości potrzeby stałego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu 
marketingu. Student nie jest otwarty na nowe wyzwania związane z koniecznością opracowywania 
nowych rozwiązań, rozwiązywania problemów w pracy zawodowej.  
Ocena 4:  
W-Student zna wybrane pojęcia z zakresu marketingu. Student zna wszystkie zasady opracowywania 
planu marketingowego.  
U-Student umie wykorzystać w praktyce teoretyczną wiedzę z zakresu marketingu do rozwiązywania 
wybranych przez siebie problemów. Student umie opracować plan marketingowy wybranego 
przedsięwzięcia.  
K-Student ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu. 
Student jest otwarty na nowe wyzwania związane z koniecznością opracowywania nowych 
rozwiązań, rozwiązywania problemów w pracy zawodowej. 
Ocena 5:  
W-Student zna wiele pojęć z zakresu marketingu. Student zna wszystkie zasady opracowywania planu 
marketingowego.  
U-Student umie wykorzystać w praktyce teoretyczną wiedzę z zakresu marketingu do rozwiązywania 
konkretnych, wskazanych przez wykładowcę problemów. Student umie opracować plan 
marketingowy wybranego przedsięwzięcia.  
K-Student ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu. 
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Student jest otwarty na nowe wyzwania związane z koniecznością opracowywania nowych 
rozwiązań, rozwiązywania problemów w pracy zawodowej. 
 
VII Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 15 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kotler Ph., Marketing 4.0. Era cyfrowa, 2017.  
Kotler P., Marketing. Rebis, Poznań 2006. 

Literatura uzupełniająca 

Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2004. 

 

 


