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Nazwa przedmiotu: MARKETING WARTOŚCI Kod przedmiotu: 14.3.III.22A2_09_028 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Katedra Marketingu  

Nazwa kierunku: Zarządzanie   

Forma studiów: stacjonarne II st. Profil kształcenia: ogólnoakademicki  Specjalność: Zarządzanie strategiczne  

Rok / semestr: II r. / 3 sem. Status przedmiotu /modułu: specjalnościowy  Język przedmiotu / modułu: polski  

Forma zajęć wykład ćwiczenia 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
konwersatorium seminarium inne ………..  

Wymiar zajęć 15      

Koordynator przedmiotu / modułu Krzysztof Błoński, kblonski@wneiz.pl, 91 444 2103 

Prowadzący zajęcia 
Krzysztof Błoński, kblonski@wneiz.pl   
Augustyna Burlita, augustynab@poczta.onet.pl  
Edyta Rudawska, edyta@rudawska.pl  

Cel przedmiotu / modułu 
Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności odnośnie do identyfikacji marketingowych 
źródeł wartości przedsiębiorstwa oraz źródeł wartości dla klienta. Zapoznanie z narzędziami 
raportowania marketingowych zasobów przedsiębiorstwa.   

Wymagania wstępne 
Student zna podstawy marketingu, zarządzania oraz zarządzania i planowania 
marketingowego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

Odniesienie do 
efektów dla 

obszaru 

Wiedza 

01 zna marketingowe źródła wartości przedsiębiorstwa, źródła wartości 
klienta 
02 zna narzędzia raportowania marketingowych zasobów 
przedsiębiorstwa  

K_Z2A_1W14 
K_Z2A_1W04 
K_Z2A_1W13 

S2A_W07 
S2A_W02 
S2A_W06 

Umiejętności    

Kompetencje 
społeczne 

   

TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin 

Forma zajęć – wykład  
1. Marketing jako czynnik wzrostu wartości przedsiębiorstwa 1 

2. Narzędzia raportowania zasobów marketingowych 2 

3. Źródła wartości dla klienta  2 

4. Klient jako współtwórca wartości 1 
5. Czynniki determinujące wartość klientów 1 

6. Rentowność relacji z klientami 4 

7. Wartość klienta w procesie segmentacji rynku i alokacji działań marketingowych 2 
8. Weryfikacja wiedzy (kolokwium) 1 

SUMA 15 

Metody kształcenia Wykłady z wykorzystaniem pokazów multimedialnych. 

Metody weryfikacji        efektów 
kształcenia 

 Nr efektu kształcenia 
z sylabusa 

Kolokwium  
Ocena dyskusji na wykładzie  

01, 02 
01 

Forma i warunki zaliczenia 

Forma i warunki zaliczenia 

 kolokwium (pytania otwarte) oraz dyskusje na wykładzie. (za kolokwium można uzyskać do 80%  
wszystkich możliwych punktów, za dyskusje maksymalnie 20% możliwych punktów). 

 studenci oceniani są na podstawie kolokwium obejmującego weryfikację wiedzy  oraz oceny 
dyskusji  realizowanych podczas zajęć 

Ocenianie 

 student otrzymuje ocenę dostateczną jeśli  otrzyma co najmniej 70% punktów możliwych do 
zdobycia (kolokwium plus dyskusje) 

 student otrzymuje ocenę dobrą jeśli otrzyma co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia 
1. student otrzymuje ocenę bardzo dobrą jeśli otrzyma co najmniej 90% punktów możliwych do 

zdobycia 

Literatura podstawowa 

1. P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003 
2. N. Piercy, Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Felberg SJA, Warszawa 2003 
3. Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Akademia 

Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006 

Literatura uzupełniająca 
1. E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, 

Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA: 

 

 Liczba godzin   

Zajęcia dydaktyczne 15 

Przygotowanie się do zajęć 15 
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Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS 2 

 

 


