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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu ANALIZA RYNKU, PG_00049634

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Marketingu

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. Agnieszka Kozłowska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. Agnieszka Kozłowska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Analiza rynku 2022/23 NST - Moodle ID: 25840
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25840

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

16 10.0 74.0 100

Cel przedmiotu Zapoznanie z zasadami oraz nabycie umiejętności analizy rynku. Wyszukiwanie informacji niezbędnych do 
analiz. Logiczne powiązaniu wyników analiz z informacji o rynku. Prezentacja i interpretacja wyników oparta 
o źródła i swoje wnioski.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U08] Posiada umiejętność 
zastosowania narzędzi 
matematycznych i 
informatycznych do analizowania 
zjawisk ekonomicznych i 
podejmowania decyzji przez 
podmioty gospodarcze.

Student określa wielkość rynku, 
pojemność rynku, pozycjonuje 
produkt (ofertę rynkową), ustala 
sposób kształtowania przewagi 
konkurencyjnej, szacuje efekty 
poprawy pozycji konkurencyjnej.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K6_W09] Zna sposoby i 
narzędzia pozyskiwania i 
gromadzenia danych, w tym 
również informatyczne, 
wykorzystywanych w analizie i 
wyjaśnianiu zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych.

Student określa Istotę rynku, jego 
strukturę, popyt i czynniki 
kształtujące popyt, źródła podaży i 
czynniki wpływające na podaż, 
czynniki kształtujące równowagę 
rynkową, definiuje mechanizm 
konkurencji, ustala formy i 
intensywność konkurencji, potrafi 
kształtować przewagę 
konkurencyjną.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu 1. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI RYNKOWEJ FIRMY/ORGANIZACJI (Klienci (odbiorcy), 
zaspokajane potrzeby oraz rynek firmy / organizacji, Oferta firmy / organizacji, Wyniki sprzedaży firmy / 
organizacji oraz ich ocena)

 

2. ANALIZA POPYTU JAKO ELEMENTU RYNKU (Określenie wybranego rynku, Faza rozwoju rynku i 
zmienność popytu w czasie, Popyt komplementarny i substytucyjny, Elastyczność dochodowa, cenowa i 
krzyżowa (mieszana) popytu)

3. ANALIZA PODAŻY JAKO ELEMENTU RYNKU (Źródła i podmioty podaży, Zmienność podaży w czasie, 
Elastyczność cenowa i pozacenowa podaży, Innowacje a zmiany podaży)

4. OCENA WIELKOŚCI I POJEMNOŚCI RYNKU FIRMY/ORGANIZACJI ORAZ RÓWNOWAGA RYNKOWA 
(Charakterystyka tendencji rozwojowych na rynku, Sposoby oceny wielkości i pojemności rynku, Ocena 
wielkości rynku, Ocena pojemności rynku, Przyczyny wychylenia rynku ze stanu równowagi oraz kierunki 
równoważenia)

5. ANALIZA KONKURENCJI FIRMY / ORGANIZACJI (Forma rynku, Charakterystyka i ocena konkurentów 
bezpośrednich, Określenie nowych konkurentów, Charakterystyka i ocena produktów substytucyjnych, Siła 
przetargowa klientów (odbiorców) oraz jej ocena, Siła przetargowa dostawców oraz jej ocena)

6. BUDOWANIE POZYCJI RYNKOWEJ ORAZ OKREŚLANIE SPOSOBÓW OSIĄGANIA PRZEWAGI 
KONKURENCYJNEJ FIRMY / ORGANIZACJI (Pozycjonowanie oferty firmy / organizacji, Plasowanie oferty 
firmy / organizacji, Sposoby osiągania przewagi konkurencyjnej i poprawy pozycji rynkowej firmy / 
organizacji, Określenie rekomendowanej strategii)

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student zobowiązany jest posiadać podstawową wiedzę z zakresu marketingu oraz mikroekonomii. Student 
powinien wcześniej zaliczyć Marketing/Wprowadzenie do marketingu/Podstawy marketingu oraz 
Mikroekonomię/Wprowadzenie do mikro- i makroekonomii lub przedmioty odpowiednio zbieżne z zakresem 
wymienionych przedmiotów.  

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Prezentacja 60.0% 20.0%
Praca semestralna (raport) 60.0% 60.0%
Aktywność 60.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002; Mruk H. 
(red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003; Mynarski S. (red.), 
Analizy rynku. Systemy i mechanizmy, Akadamia Ekonomiczna 
Kraków, Kraków 1993; Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong 
V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.

Uzupełniająca lista lektur Alridge A., Rynek, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2006.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

• Określić elastyczność dochodową popytu
• Określić elastyczność cenową podaży 
• Ustalić wielkość rynku 
• Ustalić pojemność rynku

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


