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Załącznik do uchwały nr 354 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

Program studiów podyplomowych „Zarządzanie marką” 

 

Cel studiów podyplomowych 

Celem studiów jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw do podejmowania  
i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką/portfelem marek 
przedsiębiorstwa. 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 

Wiedza 

Absolwent studiów: 
1) rozumie specyfikę uwarunkowań zarządzania marką, w tym 

aspekty prawne i trendy konsumenckie; 
2) zna jakościowe i ilościowe metody badań marketingowych 

stosowanych w zarządzaniu marką; 
3) zna procedurę planowania strategii marki i portfela marek; 
4) zna procedurę przygotowywania i realizacji planu marketingowego 

marki, projektu rewitalizacji marki oraz programu lojalnościowego 
marki; 

5) rozumie kluczowe wyzwania zarządzania marka na rynku 
międzynarodowym; 

6) zna specyfikę różnych instrumentów marketingowych kreowania 
marki, w tym różnych form promocji marki; 

7) zna specyfikę zarządzania kategorią i jej powiązania  
z zarządzaniem marką. 

Umiejętności 

Absolwent studiów: 
1) potrafi, w oparciu o zdobytą wiedzę, właściwie analizować sytuację 

marki i jej gestora; 
2) potrafi dobrać i krytycznie ocenić badania marketingowe 

niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania 
marką, portfelem marek i zarządzaniu kategorią; 

3) potrafi przygotować oraz krytycznie analizować projekt dotyczący 
marki (plan marketingowy, projekt wzmocnienia marki, program 
lojalnościowy); 

4) potrafi zaprojektować kampanię promocyjną marki  
z zastosowaniem różnych form promocji. 

Kompetencje 
społeczne 

Po zrealizowaniu studiów absolwent: 
1) rozumie problemy etyczne zarządzania marką. 
2) potrafi pracować w grupie i rozwiązywać problemy w zespołach 

oraz potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy. 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Wymiar 
godzin 

Punkty 
ECTS 

1.  Nowe tendencje w zarządzaniu marketingiem 4 1 

2.  Marka a postępowanie nabywców na rynku 8 3 
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3.  Wybór grupy docelowej i pozycjonowanie marki 4 1 

4.  Plan marketingowy marki 4 5 

5.  
Marketingowe badania ilościowe i jakościowe  
w zarządzaniu marką 

16 4 

6.  
Projektowanie działań operacyjnych marki  
i budżetowanie 

16 4 

7.  Prawne aspekty zarządzania marką 8 2 

8.  
Strategiczne aspekty zarządzania marką – wybrane 
aspekty 

14 4 

9.  Projekt rewitalizacji marki 14 6 

10.  Wycena wartości marki 8 2 

11.  Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym 8 2 

12.  Re-branding 4 1 

13.  Marketing marek dla młodych konsumentów 4 1 

14.  Zarządzanie marką detalisty 4 1 

15.  Planowanie kampanii promocyjnej marki 12 4 

16.  Storytelling 4 1 

17.  
Zarządzanie kategorią i promocja marki w miejscu 
sprzedaży 

10 3,5 

18.  Alianse marketingowe w zarządzaniu marką 8 2,5 

19.  Internet w marketingu marki 12 3,5 

20.  Programy lojalnościowe marki 6 2,5 

21.  Marka w świecie znaków 4 1 

22.  System identyfikacji wizualnej marki 4 1 

23.  Zarządzanie marką w sytuacji kryzysowej 8 2 

24.  Zarządzanie własną karierą dla brand menedżerów 8 2 

 

Weryfikowanie 
efektów uczenia 
się 

• egzamin końcowy: ustne odpowiedzi na 2 wylosowane przez 
studenta pytania; 

• opracowanie w 3-4-osobowym projektu wzmocnienia marki  
i prezentacja tego projektu na forum grupy; 

• opracowanie w 3-4-osobowym zespole planu marketingowego 
marki; 

• opracowanie projektu kampanii promocyjnej; 

• krytyczna ocena i opracowanie zmian ogólnej koncepcji 
programu lojalnościowego; 

• udział w dyskusji nad projektami opracowanymi przez 
słuchaczy; 

• aktywność na zajęciach;  

• rozwiązywanie przez studentów opisów sytuacyjnych. 
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Sposób 
dokumentacji 

• protokół Komisji Egzaminacyjnej; 

• projekt wzmocnienia marki w wersji elektronicznej i jego ocena; 

• listy obecności; 

• protokoły z poszczególnych przedmiotów; 

 


