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odpowiedzialnej 

Bożena Kiczorowska 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 

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. Sporządzenie planu marketingowego jako części 
strategii działalności przedsiębiorstwa.  

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

W ramach przedmiotu naświetlone zostaną podstawowe 
zagadnienia marketingowe. Studenci zapoznają się z organizacją i 
zadaniami działu marketingowego w przedsiębiorstwie paszowym. 
Poznają znaczenie marki produktu oraz polityki cenowej, a także jej 
zarządzaniem. W trakcie realizacji przedmiotu przedstawiane będą 
zasady zarządzania dystrybucją i jej oraz zasady, a także techniki 
promocji. Ponadto studenci zapoznają się z rodzajami badań 
marketingowych w przedsiębiorstwie produkującym pasze 
przemysłowe. Również będą zapoznani z podstawowymi 
umiejętnościami negocjatora (komunikacja, zadawanie pytań, 
argumentacja, asertywność). 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady - prezentacje multimedialne, prelekcja 
Ćwiczenia – laboratoryjne - komputerowe – praktyczne 
optymalizowanie mieszanek przemysłowych dla różnych gatunków 
zwierząt i ich grup produkcyjnych z pomocą programów WinPasze, 
INRATION, WinMix, Microsoft Excel. 

 


