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a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

SW

2

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

3

polski

Celem przedmiotu jest:
-zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą strategii zarządzania produktem i jego pozycjonowania.
12)

Założenia i cele przedmiotu :

-przedstawienie zagadnień dotyczących marki i etapów jej budowania
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin (stacjonarne i

a1) wykład
Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

niestacjonarne)

20

12

10

4

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

Metody dydaktyczne14):

T

eksperyment

projekt badawczy

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Definiowanie produktu. Produkt konsumpcyjny, a produkt przemysłowy. Cechy rynku produktów. Zarządzanie produktem – omówienie najważniejszych
strategii zarzadzania produktem konsumpcyjnym w oparciu o przykłady z rynku krajowego i międzynarodowego. Marka i produkty markowe. Budowanie
kapitału marki. Strategie zarzadzania markami – analiza przykładów. Konkurencyjność produktów i marek – sposoby analizowania konkurencyjności
produktów. Ochrona prawna marek. Pozycjonowanie produktu – cele, efekty i kryteria pozycjonowania. Rynkowe uwarunkowania pozycjonowania produktu.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Strategia nowego produktu - od pomysłu do konsumenta (zajęcia warsztatowe). Menedżer produktu i jego zadania.Pozycjonowanie w praktyce –
opracowanie strategii pozycjonowania nowego produktu.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

LMA309 WNE_Logistyka_2_12.03.2012, 2013-05-28

LW

kierunek: Logistyka,

Wydział Nauk Ekonomicznych

01 - zna strategie zarządzania produktem

05 -

02 -potrafi zaplanowć strategię nowego produktu
Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.) 03 -wie co to jest kapitał marki i potrafi zidentyfikować jego
składowe

06 07 -

04 -przy współpracy z grupą potrafi zweryfikować strategie
pozycjonowania produktów

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

2

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

1,3

inne..

inne…

inne..
2

złożone projekty

efektów kształcenia 20):
wypełnione druki testów

1,3

Elementy i wagi mające wpływ na

inne..

Waga w %

Element oceny

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat
25%

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

21)

ocenę końcową :

egzamin pisemny

4

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…
Element oceny

4

test komputerowy

egzamin ustny

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

2 stopień

60%

15%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..
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