
1 

Załącznik do uchwały nr 355 Senatu SGH 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

Program „Podyplomowych studiów zarządzania  

na rynku dóbr i marek luksusowych” 

 

Cel studiów  

Celem studiów jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw działających na rynku 
dóbr i marek luksusowych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych  
z zarządzaniem na tym specyficznym rynku. Ponadto, celem studiów jest 
przygotowanie pracowników firm wspierających przedsiębiorstwa działające na rynku 
luksusu (firm doradczych, zajmujących się badaniami marketingowymi czy agencji 
reklamowych oraz domów mediowych i mediów) w podejmowaniu tych decyzji. 

Efekty uczenia się (poziom 6 PRK) 

Wiedza 

Absolwent studiów: 
1) rozumie specyfikę uwarunkowań zarządzania na światowym  

i polskim rynku luksusu; 
2) zna specyfikę dóbr i marek luksusowych oraz sposoby ochrony 

przed naśladownictwem; 
3) zna specyfikę zachowań i segmentacje nabywców dóbr i marek 

luksusowych; 
4) zna jakościowe i ilościowe metody badań marketingowych 

stosowanych w zarządzaniu na rynku dóbr i marek luksusowych; 
5) zna procedurę przygotowywania i realizacji planu marketingowego 

marki luksusowej i projektu wzmocnienia marki luksusowej; 
6) rozumie kluczowe wyzwania zarządzania marka na rynku luksusu; 
7) zna specyfikę różnych instrumentów kreowania dóbr i marek 

luksusowych oraz form promocji stosowanych na rynku luksusu; 
8) zna specyfikę i narzędzia kreowania wizerunku marki luksusowej. 

Umiejętności 

Absolwent studiów: 
1) potrafi dokonać analizy sytuacji na rynku dóbr luksusowych; 
2) potrafi opracować koncepcję marki luksusowej; 
3) potrafi dobrać prawne i pozaprawne środki ochrony marki 

luksusowej; 
4) potrafi zaprojektować badania marketingowe na rynku luksusu 

adekwatne do problemu decyzyjnego; 
5) potrafi zidentyfikować i rozwiązywać problemy kształtowania 

strategii dla luksusowej marki lub dobra; 
6) potrafi zaprojektować plan marketingowy dla marki luksusowej; 
7) potrafi zaplanować kampanię promocyjną luksusowego dobra lub 

marki. 

Kompetencje 
społeczne 

Po zrealizowaniu studiów absolwent: 
1) rozumie problemy etyczne zarządzania na rynku dóbr i marek 

luksusowych; 
2) potrafi pracować w grupie i rozwiązywać problemy w zespołach. 
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Lp. Nazwa przedmiotu 
Wymiar 
godzin 

Punkty 
ECTS 

1.  
Ekonomiczne aspekty luksusu. Istota i typologia produktów  
i marek luksusowych.  

4 1 

2.  
Charakterystyka dóbr luksusowych: sztuka, inwestycje 
alternatywne, moda, alkohole, porcelana, inne. 

20 4 

3.  
Psychologia zachowań zakupowych nabywców dóbr 
luksusowych. 

8 2 

4.  Badania marketingowe rynku luksusu. 16 4 

5.  Rynek dóbr luksusowych w Polsce. 8 1 

6.  Tradycyjne rynki luksusu. 4 1 

7.  Nowe epicentra luksusu na świecie. 4 1 

8.  Prawne aspekty zarządzania markami luksusowymi. 8 2 

9.  
Pozaprawne narzędzia ochrony marki luksusowej przed 
naśladownictwem. 

4 1 

10.  
Tendencje w zarządzaniu na rynku dóbr i marek 
luksusowych.  

4 1 

11.  Analiza sytuacji marki luksusowej. 4 1 

12.  
Alianse marek luksusowych: biznes, sport, kultura, 
organizacje non-profit. 

8 3 

13.  Opracowanie koncepcji i rozwój marki luksusowej – projekt. 20 14 

14.  Storytelling w kreowaniu marek luksusowych – warsztaty 6 2,5 

15.  
Kształtowanie działań marketingowych marek i dóbr 
luksusowych – kształtowanie produktu, cen i dystrybucji. 

12 4 

16.  Specyfika marketingu usług luksusowych. 6 2 

17.  Nowe technologie w marketingu dóbr i marek luksusowych. 12 4 

18.  Obsługa klientów marki luksusowej. 6 1 

19.  Rozwój kompetencji menedżerów marek luksusowych. 8 2 

20.  
Opracowywanie kreatywnych założeń promocji marek 
luksusowych. 

8 2 

21.  Reklama jako narzędzie promocji marek luksusowych. 4 2 

22.  
Brand/product placement jako narzędzie promocji marek 
luksusowych. 

6 1,5 

23.  
Public relations jako narzędzie kreowania marek 
luksusowych.  

4 1 

24.  CSR w kreowaniu wizerunku marek luksusowych. 4 1 

25.  
Semiotyczne i antropologiczne aspekty kreowania marki 
luksusowej. 

4 1 
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Weryfikowanie 
efektów 
uczenia się 

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

• opracowanie w 3-osobowym zespole projektu strategii 
marketingowej dla wybranej marki luksusowej i prezentacja tego 
projektu na forum grupy; 

• opracowanie projektu kampanii promocyjnej marki luksusowej; 

• aktywność na zajęciach;  

• rozwiązywanie przez studentów opisów sytuacyjnych. 

Sposób 
dokumentacji 

• protokół komisji egzaminacyjnej; 

• projekt strategii marketingowej dla wybranej marki luksusowej  
w wersji elektronicznej i jego ocena; 

• listy obecności; 

• protokoły z poszczególnych przedmiotów. 

 


