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2. INFORMACJE PODSTAWOWE
I mgr, semestr zimowy

Rok i semestr
studiów

Liczba
punktów ECTS

3

Liczba godzin

Kalkulacja punktów ECTS

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
wykład (W)
seminarium (S)

20

5

ćwiczenia (C)
e-learning (e-L)
zajęcia praktyczne (ZP)
praktyka zawodowa (PZ)
Samodzielna praca studenta

25

„Prawa majątkowe, w tym autorskie, do sylabusa, przysługują WUM. Sylabus może być
wykorzystywany dla celów związanych z kształceniem na studiach odbywanych w WUM.
Korzystanie z sylabusa w innych celach wymaga zgody WUM."

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń

3. CELE KSZTAŁCENIA
Dostarczenie wiedzy na temat możliwości zastosowania koncepcji oraz narzędzi marketingowych na rynku żywnościowym
C1
oraz usług dietetycznych
C2

Dostarczenie wiedzy na temat postaw w tym zachowań konsumentów wobec żywności i żywienia

C3

Rozwinięcie umiejętności praktycznego korzystania z teorii marketingu i zarządzania

C4

Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania dla przystosowania do podjęcia pracy w w
sektorze związanym z świadczeniami w zakresie dietetyki /poradnictwem dietetycznym oraz przemyśle spożywczym

4. EFEKTY UCZENIA SIĘ

Numer
efektu
uczenia się

Efekty w zakresie

Wiedzy — Absolwent zna i rozumie:
E_W58

Definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu podstaw marketingu i zarządzania w dietetyce

Umiejętności — Absolwent potrafi:
Stosuje posiadaną wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania do analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu rynkowym
oraz zrozumienia postaw i zachowań konsumentów na rynku.

E_U50

Kompetencji społecznych — Absolwent jest gotów do:
E_K16

Świadomy potrzeby pogłębiania wiedzy w zakresie marketingu i zarządzania w dietetyce

5. ZAJĘCIA
Forma zajęć

Treści programowe

Efekty uczenia się

E_W58, E_K16

1

Pojęcie marketingu. Marketing w ujęciu klasycznym, nowoczesnym i
instrumentalnym. Geneza marketingu. Orientacja marketingowa w
porównaniu z orientacją produkcyjną, produktową i sprzedażową.
Marketing usług. Zachowania nabywców. Proces podejmowania
decyzji.

E_W58, E_K16

2

Czynniki determinujące zachowania konsumentów. Postawy jawne i
utajone konsumentów. Marketing – mix. Mieszanka marketingowa.
Zarządzanie. Rynek, jako podstawa działalności marketingowej.
Produkt. Marketingowa koncepcja produktu. Klasyfikacja
produktów. Fazy cyklu życia produktu.

3

Strategia cen. Kierunki i formy polityki cen. Pojęcie, funkcje i rodzaje
kanałów dystrybucji.

E_W58, E_K16

Wykłady

„Prawa majątkowe, w tym autorskie, do sylabusa, przysługują WUM. Sylabus może być
wykorzystywany dla celów związanych z kształceniem na studiach odbywanych w WUM.
Korzystanie z sylabusa w innych celach wymaga zgody WUM."

4

Strategie promocji i komunikacji. Opakowanie, jako element
działalności marketingowej.

E_W58, E_K16

Działalność marketingowa na rynku produktów spożywczych i usług
dietetycznych

E_W58, E_U50, E_K16

Seminaria
1
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7. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UQENIASIĘ

Symbol
przedmiotowego efektu
uczenia się
E_W58

E_W58, E_U50, E_K16

8.

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się

Kryterium zaliczenia

Egzamin pisemny (pytania testowe, jednokrotnego wyboru)

Zdobycie minimum 65%
punktów

Zadania tematyczne realizowane i omawiane w czasie seminariów.

Zdobycie minimum 60%
punktów

I NFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np.
czy przedmiot jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole
naukowym)

„Prawa majątkowe, w tym autorskie, do sylabusa, przysługują WUM. Sylabus może być
wykorzystywany dla celów związanych z kształceniem na studiach odbywanych w WUM.
Korzystanie z sylabusa w innych celach wymaga zgody WUM."

