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Cel modułu Przedstawienie problematyki z dziedziny marketingu z uwzględnieniem sektora 

produkcji pasz przemysłowych. Zapoznanie z rolą poszczególnych elementów 
marketingu w łańcuchu przedsięwzięć obejmujących sferę produkcji rolno-
spożywczej. Przeprowadzenie analizy SWOT obejmującej mocne i słabe strony 
przedsiębiorstwa oraz określenie szans i zagrożeń rozwoju firm na rynku paszowym.  
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Naświetlenie w ramach przedmiotu podstawowych zagadnień marketingowych. 
Zapoznanie studentów z organizacją i zadaniami działu marketingowego w 
przedsiębiorstwie paszowym. Poznanie zasad prowadzenia analizy SWOT 
obejmującej mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz określenie szans i zagrożeń 
rozwoju firm na rynku paszowym, jako części budowania planów strategicznych. 
Ocena możliwości przeorientowania dotychczasowego kierunku działalności firmy 
lub wypracowania priorytetowego kierunku działania dostosowanego do 
zmieniających się warunków rynkowych. Możliwości wykorzystania prawidłowo 
przeprowadzonej analizy SWOT w zakresie rozpoznania sytuacji wewnętrznej i 
zewnętrznej organizacji oraz ewentualne wprowadzenie programów naprawczych. 
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