
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Zarządzanie przedsiębiorstwami 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 6 

 
Nazwa przedmiotu Zarządzanie produktem  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 40 
Studia niestacjonarne -24 

• inne formy Studia stacjonarne – 40 
Studia niestacjonarne - 24 

 
Cele kształcenia: Przedmiot koncentruje się na praktycznych aspektach dotyczących 

zarządzania produktami. Celem jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat 
zarządzania produktem (zaprezentowanie narzędzi, celów i 
zasad),zapoznanie studentów z najskuteczniejszymi, sprawdzonymi 
metodami zarządzania produktem oraz nabyciem przez nich umiejętności 
efektywnego zarządzania produktem. 

 
Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer Efekty kształcenia, 
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia 
dla programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

K_W01 
student posiada wiedzę na temat  specjalistycznej 
terminologii z zakresu zarządzania produktem w 
przedsiębiorstwie. 

K_W01 P7S_WG 

K_W02 

student posiada specjalistyczną wiedze w zakresie 
zarządzania produktem w przedsiębiorstwie, z 
zakresu: analizy rynku (m.in. konkurentów i potrzeb 
nabywców), procesu wprowadzania produktu na 
rynek, kalkulowania jego ceny, spełnienia wymogów 
związanych z dostępem do wybranych rynków, 
przygotowania nazwy marki, znaku towarowego i 
opakowania, strategii marketingowych, a także 
promowania produktu. 

K_W03 
K_W05 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_W09 
K_W11 
K_W14 
K_W17 
K_W18 

 

P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WG 
P7S_WK 
P7S_WK 

K_U03 
student potrafi analizować bieżącą sytuacją 
rynkową, wyciągać wnioski, a na jej podstawie 
podejmować decyzje strategiczne i operacyjne.  

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U08 

P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 

K_U04 
student posiada umiejętność krytycznej oceny 
aktualnej sytuacji rynkowej, jak i wprowadzanych 
właściwych do sytuacji rozwiązań. 

K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U07 
K_U10 

P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UW 
P7S_UO 
P7S_UW 

K_K05 
student umie doskonalić swoją sprawność w 
komunikowaniu się, pracy samodzielnej, jak i 
współdziałaniu z innymi w grupie.  

        K_K03 
K_K05 
K_K07 

         P7S_KO 
P7S_KR 
P7S_KR 



K_K08 P7S_KO 
K_K06 student analizuje rzeczywistą i wirtualną sytuacje 

rynkową, wyciąga wnioski oraz podejmuje decyzje. 
K_K05 
K_K09 

P7S_KR 
P7S_KO 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady  

T_01 Produkt – zagadnienia wstępne K_W01 
K_W02 

T_02 Istota zarządzania produktem K_W01 
K_W02 

T_03 Marka jako element strategii produktu K_W01 
K_W02 

T_04 Opakowania w strategii produktu K_W01 
K_W02 

T_05 Cykl życia produktu K_W01 
K_W02 

T_06 Nowy produkt K_W01 
K_W02 

T_07 Poszukiwanie idei nowych produktów K_W01 
K_W02 

T_08 Selekcja idei nowych produktów K_W01 
K_W02 

T_09 Opracowanie i testowanie koncepcji nowego K_W01 
K_W02 

T_10 Wycofanie produktu z rynku K_W01 
K_W02 

T_11 Zarządzanie portfelem produktów – modele portfelowe K_W01 
K_W02 

T_12 Rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu produktem  K_W01 
K_W02 

T_13 Obowiązki menadżera i ich realizacja w różnych wariantach K_W01 
K_W02 

 
 Ćwiczenia  

T_14 Opracowanie koncepcji produktu 
K_W02 
K_U04 
K_K05 

T_15 Projektowanie produktu – zasady i praktyczne wykonanie 
K_W02 
K_U04 
K_K05 

T_16 Kształtowanie produktu i asortymentu z uwzględnieniem wymagań 
Unii Europejskiej 

K_W02 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_17 Rozwój nowych produktów 
K_W02 
K_U03 
K_U04 

T_18 Selekcja idei nowych produktów 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 

T_19 
Analiza ekonomiczno-finansowa koncepcji nowego produktu K_U03 

K_U04 
K_K06 

T_20 Zarządzanie dystrybucją produktów 
K_W02 
K_U03 



K_K06 

T_21 Zarządzanie cenami produktów 
K_W02 
K_U03 
K_K06 

T_22 Produkt mix i jego instrumenty K_W02 
K_U03 

T_23 Marka i promocja produktów  

K_W02 
K_U03 
K_K05 
K_K06 

T_24 Kształtowanie jakości produktów K_W02 
K_U03 

T_25 
Opakowanie produktu i jego dobór oraz funkcje K_W02 

K_U04 

T_26 
Testowanie prototypów K_W02 

K_U04 
K_K05 

T_27 

Testowanie rynku nowego produktu i strategii wprowadzania na 
rynek 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 

T_28 
Wdrażanie systemów zapewnienia jakości produktów w 
przedsiębiorstwie 

K_W02 
K_U03 
K_K05 

T_29 

Zarządzanie produktem na różnych etapach jego cyklu życia K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_30 
Pozycjonowanie produktu na rynku K_W02 

K_U04 
K_K05 

T_31 

Promocja produktu i usług K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 

T_32 

Wycofanie produktu z rynku K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K06 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień T_11, T_12 

Wykład konwersatoryjny T_03, T_04, T_07 – 09, 
T_13 

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny T_01, T_02, T_05, T_06, 
T_10 

Dyskusja T_16 



Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków T_26, T_27 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa T_18, T_19, T_21, T_22, 
T_28 – 30 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu T_14 – 15 

Prezentacja multimedialna T_17, T_20, T_23, 31 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Praca w grupach T_24, T_25, T_32 

Inne (jakie?) - …  

…  
 
Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

K_W01 

student nie posiada 
wiedzy na temat  
specjalistycznej 
terminologii z zakresu 
zarządzania 
produktem w 
przedsiębiorstwie. 

student posiada wiedzę 
na temat  
specjalistycznej 
terminologii z zakresu 
zarządzania produktem 
w przedsiębiorstwie na 
poziomie 
podstawowym. 

student posiada 
wiedzę na temat  
specjalistycznej 
terminologii z zakresu 
zarządzania 
produktem w 
przedsiębiorstwie na 
poziomie 
średniozaawansowany
m. 

student posiada wiedzę 
na temat  
specjalistycznej 
terminologii z zakresu 
zarządzania produktem 
w przedsiębiorstwie. 

K_W02 

student nie posiada 
specjalistycznej wiedzy 
w zakresie 
zarządzania 
produktem w 
przedsiębiorstwie, z 
zakresu analizy rynku 
(m.in. konkurentów i 
potrzeb nabywców), 
procesu wprowadzania 
produktu na rynek, 
kalkulowania jego 
ceny, spełnienia 
wymogów związanych 
z dostępem do 
wybranych rynków, 
przygotowania nazwy 
marki, znaku 
towarowego i 
opakowania, strategii 
marketingowych, a 
także promowania 
produktu. 

student posiada 
specjalistyczną wiedze 
w zakresie zarządzania 
produktem w 
przedsiębiorstwie, z 
zakresu: analizy rynku 
(m.in. konkurentów i 
potrzeb nabywców), 
procesu wprowadzania 
produktu na rynek, 
kalkulowania jego ceny, 
spełnienia wymogów 
związanych z 
dostępem do 
wybranych rynków, 
przygotowania nazwy 
marki, znaku 
towarowego i 
opakowania, strategii 
marketingowych, a 
także promowania 
produktu na poziomie 
podstawowym 

student posiada 
specjalistyczną wiedze 
w zakresie 
zarządzania 
produktem w 
przedsiębiorstwie, z 
zakresu: analizy rynku 
(m.in. konkurentów i 
potrzeb nabywców), 
procesu 
wprowadzania 
produktu na rynek, 
kalkulowania jego 
ceny, spełnienia 
wymogów związanych 
z dostępem do 
wybranych rynków, 
przygotowania nazwy 
marki, znaku 
towarowego i 
opakowania, strategii 
marketingowych, a 
także promowania 
produktu na poziomie 
średniozaawansowany
m 

student posiada 
specjalistyczną wiedze 
w zakresie zarządzania 
produktem w 
przedsiębiorstwie, z 
zakresu: analizy rynku 
(m.in. konkurentów i 
potrzeb nabywców), 
procesu wprowadzania 
produktu na rynek, 
kalkulowania jego 
ceny, spełnienia 
wymogów związanych 
z dostępem do 
wybranych rynków, 
przygotowania nazwy 
marki, znaku 
towarowego i 
opakowania, strategii 
marketingowych, a 
także promowania 
produktu. 

K_U03 

student nie potrafi 
analizować bieżącą 
sytuacje rynkowa, 
wyciągać wnioski, a 
na jej podstawie 

student potrafi 
analizować bieżącą 
sytuacje rynkowa, 
wyciągać wnioski, a na 
jej podstawie 

student potrafi 
analizować bieżącą 
sytuacje rynkowa, 
wyciągać wnioski, a na 
jej podstawie 

student potrafi 
analizować bieżącą 
sytuacje rynkowa, 
wyciągać wnioski, a na 
jej podstawie 



podejmować decyzje 
strategiczne i 
operacyjne. 

podejmować decyzje 
strategiczne i 
operacyjne na poziomie 
podstawowym 

podejmować decyzje 
strategiczne i 
operacyjne na 
poziomie 
średniozaawansowany
m 

podejmować decyzje 
strategiczne i 
operacyjne. 

K_U04 

student nie posiada 
umiejętności krytycznej 
oceny aktualnej 
sytuacji rynkowej, jak i 
wprowadzanych 
właściwych do sytuacji 
rozwiązań. 

student posiada 
umiejętność krytycznej 
oceny aktualnej sytuacji 
rynkowej, jak i 
wprowadzanych 
właściwych do sytuacji 
rozwiązań na poziomie 
podstawowym. 

student posiada 
umiejętność krytycznej 
oceny aktualnej 
sytuacji rynkowej, jak i 
wprowadzanych 
właściwych do sytuacji 
rozwiązań na poziomie 
średniozaawansowany
m. 

student posiada 
umiejętność krytycznej 
oceny aktualnej 
sytuacji rynkowej, jak i 
wprowadzanych 
właściwych do sytuacji 
rozwiązań. 

K_K05 

student nie umie 
doskonalić swojej 
sprawności w 
komunikowaniu się, 
pracy samodzielnej, 
jak i współdziałaniu z 
innymi w grupie. 

student umie 
doskonalić swoją 
sprawność w 
komunikowaniu się, 
pracy samodzielnej, jak 
i współdziałaniu z 
innymi w grupie na 
poziomie 
podstawowym. 

student umie 
doskonalić swoją 
sprawność w 
komunikowaniu się, 
pracy samodzielnej, 
jak i współdziałaniu z 
innymi w grupie na 
poziomie 
średniozaawansowany
m.. 

student umie 
doskonalić swoją 
sprawność w 
komunikowaniu się, 
pracy samodzielnej, jak 
i współdziałaniu z 
innymi w grupie. 

K_K06 

Student nie umie 
analizować 
rzeczywistej i 
wirtualnej sytuacji 
rynkowej, nie wyciąga 
wniosków oraz nie 
podejmuje właściwych 
decyzji 

student analizuje 
rzeczywistą i wirtualną 
sytuacje rynkową, 
wyciąga wnioski oraz 
podejmuje właściwe 
decyzje na poziomie 
podstawowym. 

student analizuje 
rzeczywistą i wirtualną 
sytuacje rynkową, 
wyciąga wnioski oraz 
podejmuje właściwe 
decyzje na poziomie 
średniozaawansowany
m. 

student analizuje 
rzeczywistą i wirtualną 
sytuacje rynkową, 
wyciąga wnioski oraz 
podejmuje właściwe 
decyzje. 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 

EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 K06 

Egzamin pisemny X X X X   
Egzamin ustny       
Zaliczenie pisemne       
Zaliczenie ustne       
Kolokwium pisemne X X X X   
Kolokwium ustne       
Test       
Projekt X X X X X X 
Esej       
Raport       
Prezentacja multimedialna   X X X X 
Inne (jakie?) -        
Praca podczas ćwiczeń X X X X X X 
 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) - - 
2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 
studentów) 40 24 

3. Konsultacje z nauczycielem 20 20 

Razem 1+2+3 60 44 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 



5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 90 106 

Razem 4+5 90 106 

SUMA 1+2+3+4+5 150 150 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 6 
 
Literatura podstawowa Rutkowski I., Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE , 

Warszawa 2007 
Gorchels L., Zarządzanie produktem. Od badań i rozwoju do budżetowania 
reklamy, wyd. Helion, Gliwice 2007 
Urban, A. Kowalska, A. Olszańska, J. Szymańska, Zarzadzanie produktem: 
problemy teoretyczne i praktyczne 
, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2017. 
I. Rutkowski, Strategie produktu, PWE, Warszawa 2011 
Zarzadzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003 
J. Kall, B. Sojkin, J. Szymczak, M. Urbaniak, Zarzadzanie produktem, PWE, 
Warszawa 2003 
S. Sudoł, J. Szymczak, M, Marketingowe testowanie produktów, red.. 
Haffer, PWE, Warszawa 2000 
H. Mruk, P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999 
Grey D.A., Cyr D.: Na czym polega i jak robić marketing produktu. Wyd. M. 
i A. Communications Polska Sp. z o.o Lublin 1995  
Bank J. Zarzadzanie przez jakość. Wyd. Gebethner i Spółka, Warszawa 
1996  

Literatura uzupełniająca Sojkin B. (red.), Wprowadzanie nowego produktu na rynek, PWE, 
Warszawa 2003. 
J. Bednarz, Zarzadzanie marką produktów przez współczesne 
przedsiębiorstwa, w: Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych 
przedsiębiorstw, red. J. Fryca i D. Wach, PTE Oddział Gdańsk, Klub 
Młodego Ekonomisty, Gdańsk 2007, s. 55-64 
J. Bednarz, Znaczenie ochrony znaków towarowych w budowaniu przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw, w: Problemy współczesnej gospodarki, 
red. H. Treder, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG nr 27, 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 181-190 

 


