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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 Urszula Soler 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 1 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Ogólna wiedza na temat funkcjonowania rynku i organizacji. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami 
wykorzystywanymi w działalności marketingowej, a także wypracowanie umiejętności 
rozumienia zjawisk w otoczeniu marketingowym i tworzenia na ich podstawie założeń strategii 
marketingowej. 

Zasadnicze cele realizowanych zajęć: 

- wypracowanie umiejętności posługiwania się terminologią marketingową, 
 

- prezentacja podstawowych narzędzi marketingowych i możliwości ich zastosowania w kontekście 
różnych typów organizacji i rynków docelowych, 
 

- wypracowanie umiejętności budowania strategii marketingowej i stosowania narzędzi 
marketingu. 
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Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

K_W02 
współczesne kierunki rozwoju, główne szkoły, nurty i perspektywy 
poznawcze w naukach socjologicznych 

P7U_W1, P7U_W2 

K_W05 
różne uwarunkowania działalności zawodowej socjologa, w tym 
podstawy prawne, ekonomiczne, etyczne 

P7U_W2 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk 
socjologicznych w celu opisu i analizy przyczyn i przebiegu 
wybranych procesów i zjawisk społecznych, a także formułować 
na tej podstawie własne opinie i krytyczne sądy 

P7U_U1 

U_02   

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

angażowania się we współpracę i przewodzenia grupom i 
organizacjom społecznym, w ramach indywidualnych i 
zespołowych działań na rzecz otoczenia społecznego i interesu 
publicznego 

P7U_K1, 
P7U_K2 
P7U_K3 

   

   

 

III. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Podstawowe zagadnienia marketingu: 
- podstawowe pojęcia i definicje związane z marketingiem, 
- koncepcje działalności przedsiębiorstw na rynku, 
- marketing-mix – ogólne omówienie narzędzi. 
Zadowolenie klienta jako cel działalności marketingowej: 
- całkowita wartość i całkowity koszt dla klienta, 
- poziomy satysfakcji klienta. 
Analiza otoczenia marketingowego: 
- analiza potrzeb i trendów w makrootoczeniu, 
- wielowymiarowe otoczenie marketingowe. 
Analiza rynku konsumenta i zachowania nabywcy: 
- zasadnicze czynniki wpływające na zachowanie konsumenta, 
- proces decyzyjny konsumenta, 
- role i fazy w procesie zakupu. 
Identyfikacja segmentów rynkowych i wybór rynków docelowych: 
- procedura segmentacji, 
- ocena atrakcyjności segmentów rynku i metody wyboru rynku docelowego.  
Cena jako element marketingu: 
- podstawowe cele strategii cenowej, 
- cele polityki cenowej i strategie cenowe przedsiębiorstwa, 
- metody wyznaczania cen. 
Produkt jako element marketingu: 
- pojęcie i funkcje produktu, 
- klasyfikacja produktów, 
- charakterystyczne cechy usług i ich znaczenie marketingowe, 
- strategie marketingowe firm usługowych. 
Strategia promocji: 
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- system komunikacji marketingowej, 
- elementy procesu komunikacji marketingowej, 
- narzędzia komunikacji marketingowej. 
Zarządzanie kanałami dystrybucji: 
- strumienie informacyjne i rzeczowe w procesie obsługi rynku, 
- istota i funkcje kanałów dystrybucji, 
- rodzaje dystrybucji towarów. 

 

IV. 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 konwersatoryjny Egzamin ustny  

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01    

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01    

K_02    

K_...    

 

 

V. Kryteria oceny, wagi… 

Egzamin ustny 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

- 

 

VI. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Kotler P., Marketing. Rebis, Poznań 2006. 
2. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca 

1. Przybyłowski K., Hartley W. S., Kerin A. R., Rudelius W., Marketing. Dom Wydawniczy 
ABC, Warszawa 2001. 
2. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002. 
3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. 
PWE, Warszawa 2001. 
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