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UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Nauki o Żywności

Sylabus przedmiotu / modułu - część A

14019-26-B
ECTS: 3
CYKL: 2015Z

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM
PRODUCT MANAGEMENT

TREŚCI MERYTORYCZNE
ĆWICZENIA:
Zarządzanie produktem w świetle zmian demograficznych i społeczno-psychologicznych. Badania 
marketingowe. Segmentacja.
WYKŁADY:
Podstawy zarządzania produktem. Strategie funkcjonalne. Zarządzanie produktem globalnym. Zarządzanie 
produktem w fazie projektowania. Zarządzanie produktem w fazie wzrostu i dojrzałości. Zarządzanie produktem 
w fazie spadku. Znaczenie marki i opakowania w zarządzaniu produktem.
CEL KSZTAŁCENIA:
Przekazanie informacji o zarządzaniu produktem w różnych fazach cyklu życia produktu. Zapoznanie z 
kluczowymi problemami decyzyjnymi i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu produktem. Analiza 
sytuacji rynkowej i wdrażanie efektów tej analizy w procesie zarządzania produktem. Wskazanie działań 
niezbędnych w zarządzaniu produktem. Doskonalenie sprawności w komunikowaniu się z otoczeniem. 
Rozwinięcie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, samodzielności w analizowaniu sytuacji rynkowej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole ef. obszarowych: InzA_K01++, InzA_K02++, InzA_U01+, InzA_U05++, InzA_U07+, 

InzA_W02+, InzA_W05+, P2A_K01+, P2A_K02+, P2A_K03+, 
P2A_K04+, P2A_K05+, P2A_K07+, P2A_K08+, P2A_U01+, 
P2A_U03++, P2A_U04+, P2A_U07+, P2A_W01+, P2A_W02+, 
P2A_W04++, P2A_W07+, P2A_W09++, S2A_K01+, S2A_K02+, 
S2A_K03+, S2A_K04+, S2A_K07+, S2A_U02++, S2A_U06+, 
S2A_U07+, S2A_U09+, S2A_W05++, S2A_W06+, S2A_W08+,

Symbole ef. kierunkowych: K2A_K01+++, K2A_K02+++, K2A_K03++, K2A_K04+++, 
K2A_K05++, K2A_K07+++, K2A_U05+++, K2A_U07+++, 
K2A_U10+++, K2A_U12++, K2A_U14+++, K2A_W04+++, 
K2A_W05+++, K2A_W07+++,

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - Potrafi scharakteryzować formy i metody zarządzania produktem na różnych etapach jego rozwoju i w 
różnych warunkach
W2 - Definiuje i objaśnia marketingowe elementy zarządzania produktem
Umiejętności
U1 - Analizuje bieżącą sytuację rynkową, wyciąga wnioski i na ich podstawie interpretuje wyniki badań 
marketingowych w celu podjęcia decyzji strategicznych i operacyjnych dotyczących produktu
U2 - Organizuje czynności zmierzające do uatrakcyjnienia oferty asortymentowej przedsiębiorstwa
Kompetencje społeczne
K1 - Chętnie wyraża swoje poglądy i bierze udział w dyskusji. Potrafi komunikować się z otoczeniem
K2 - Samodzielnie organizuje swoją pracę jak również współdziała z innymi w grupie

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Sojkin B. pod red., 2003r., "Zarządzanie produktem", wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2) Gorchels 
L. , 2007r., "Zarządzanie produktem. Od badań i rozwoju do budżetowania reklamy", wyd. Wydawnictwo Helion. 
Gliwice, 3) Gutkowska K., Ozimek I., 2002r., "Badania marketingowe na rynku żywności", wyd. Wydawnictwo 
SGGW.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Brak

Przedmiot/moduł:
Zarządzanie produktem
Obszar kształcenia:
Obszar nauk przyrodniczych, Obszar nauk 
społecznych

Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: B - przedmioty 

kierunkowe
Kod ECTS: 14019-26-B
Kierunek studiów: Towaroznawstwo

Specjalność: Jakość żywności i obrót 
towarem

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia/ 

magisterskie
Rok/semestr: 1 / 2

Rodzaje zajęć:

Ćwiczenia, Wykład

Liczba godzin w sem/
tyg.:

Ćwiczenia: 15, 
Wykład: 15

Formy i metody dydaktyczne:

Ćwiczenia(K1, K2, U1, U2, W1, W2) : 
Ćwiczenia audytoryjne - Omówienie i 
dyskusja bieżących trendów na rynku w 
zakresie zarządzania produktem Ćwiczenia 
projektowe - Opracowanie propozycji zmian 
w produkcie w odniesieniu do 
marketingowych elementów zarządzania, 
Wykład(K1, W1, W2) : Wykład - wykład z 
prezentacja multimedialną

Forma i warunki weryfikacji efektów:

ĆWICZENIA: Raport - Raport z oceny 
produktów, skala ocen 2-5. Raport z badań 
rynkowych, skala ocen 2-5.(K2, 
U1) ;ĆWICZENIA: Prezentacja - Prezentacja 
1 (multimedialna, ustna) - Ocena 
merytoryczna treści prezentacji i sposobu 
prezentacji, skala ocen 2-5 (K1, K2, U1, 
U2) ;ĆWICZENIA: Projekt - Projekt 1 - Ocena 
projektu, szczególnie umiejętności 
uzasadnionego wykorzystania różnych 
narzędzi w zarządzaniu produktem, skala 
ocen 2-5 (K2, U1, U2, W2) ;ĆWICZENIA: 
Udział w dyskusji - Ocena zaangażowania 
studenta w dyskusję prowadzoną w trakcie 
zajęć, skala ocen: 'plus' za aktywność (3 
plusy podwyższa ocenę końcową o 0.5) 
(null) ;WYKŁAD: Test kompetencyjny - Test 
składający się z 10 pytań zamkniętych. Przy 
udzieleniu 60% poprawnych odpowiedzi 
zaliczenie wykładów.(W1, W2)

Liczba pkt. ECTS: 3
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające:
Projektowanie nowych technologii i wyrobów
Wymagania wstępne:
Brak

Nazwa jednostki org. realizującej przedmiot:

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

Osoba odpowiedzialna za realizację 
przedmiotu:

dr inż. Justyna Żulewska,

Osoby prowadzące przedmiot:

dr inż. Justyna Żulewska,

Uwagi dodatkowe:
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

14019-26-B
ECTS:3
CYKL: 2015Z

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM
PRODUCT MANAGEMENT

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: ćwiczenia 15 godz.

- udział w: wykład 15 godz.

- konsultacje 0 godz.
30 godz.

2. Samodzielna praca studenta:

- opracowanie pracy seminaryjnej na zadany temat (prezentacja) 5 godz.

- przygotowanie do testu kompetencyjnego 10 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 8 godz.

- przygotowanie raportów z oceny produktów i badań rynkowych 10 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń – projekt zarządzania wybranym produktem 12 godz.

45 godz.
1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75 h : 25 h/ECTS = 3,00 ECTS
średnio: 3 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1,20 punktów 

ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta: 1,80 punktów 

ECTS,
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