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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Zarządzanie marką, 4.7.0847 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 0 20 50 

Cel przedmiotu 
 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student wykorzystuje posiadaną 
wiedzę teoretyczną w odniesieniu 
do zarządzania marką w 
przedsiębiorstwach. 

Ocena poprawności odpowiedzi 
udzielonych na pytania w 
kolokwium oraz w quizach. 
 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student zna strategie oraz 
narzędzia marketingowe 
wykorzystywane w zarządzaniu 
marką w przedsiębiorstwach. 

Ocena poprawności odpowiedzi 
udzielonych na pytania w 
kolokwium oraz w quizach. 
 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student posiada elementarną 
wiedzę dotyczącą 
funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych w obszarze 
zarządzania marką. Student 
rozumie znaczenie ochrony 
prawnej znaków towarowych 

Ocena poprawności odpowiedzi 
udzielonych na pytania w 
kolokwium oraz w quizach. 
 

 

Treści przedmiotu 
 

1. Istota, tożsamość i siła marki 
2. Proces wprowadzania nowej marki na rynek 
3. Nazwa marki 
4. Znak graficzny marki 
5. Prawne aspekty zastrzegania marki 
6. Architektura marki 
7. Zarządzanie portfelem marek 
8. Analiza pozycji rynkowej i wycena marki 
9. Marki w handlu detalicznym  
10. Marki globalne 
11. Marki narodowe  
12. Zarządzanie marką w działach marketingu przedsiębiorstw krajowych i globalnych 
 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

kolokwium 
quizy 

51% 90% 
10% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

1. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001. 
2. Zarządzanie silną marką, red. M. K. Witek-Hajduk, Oficyna Wolters 
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Kluwer business, Warszawa 2011. 
3. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2006. 
 

 

Uzupełniająca lista lektur 
 

1. Bednarz J., Marka jako źródło przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, "Monografie Programu 
Wieloletniego 2015-2019", 2015, nr 11, s. 114-134. 

2. Bednarz J., Influence of national marketing on brands’ 
management in Polish enterprises on foreign markets, 
“International Journals of Emerging and Transition Economies", 
2009, vol. 2, no 2, s. 263-270. 

3. Bednarz J., Gostomski E., Działalność małych i średnich 
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, rozdz. 8. 

4. Bednarz J., Znaczenie ochrony znaków towarowych w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Prace i Materiały 
Instytutu Handlu Zagranicznego", 2009, nr 27, s. 181-190. 

5. Bednarz J., Zarządzanie marką produktów przez współczesne 
przedsiębiorstwa, "Dylematy i perspektywy rozwoju 
współczesnych przedsiębiorstw", 2007, s. 55-64. 

6. Bednarz J., Poszukiwanie oszczędności w czasie współczesnego 
kryzysu gospodarczego na przykładzie optymalizacji podatkowej 
z wykorzystaniem znaku towarowego przedsiębiorstwa, "Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 2011, nr 
180, s. 21-30. 
 

 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

- 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


