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Specjalność: Marketing Menedżerski 

 
 

1. Omów założenia i wyzwania współczesnych metod zarządzania procesami w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. 

2. Omów założenia i wyzwania współczesnych metod zarządzania zmianami w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. 

3. Omów uwarunkowania kształtowania się etyki biznesu. 
4. Omów składowe koncepcji elastyczności organizacji i jej związek z innymi koncepcjami 

zarządzania. 
5. Określ różnice między pojęciami organizacji wirtualnej i sieciowej. 
6. Scharakteryzuj pojęcie produktu krajowego brutto  – opisz wykorzystanie i ograniczenia. 
7. Określ relację planowane inwestycje versus oszczędności z perspektywy równowagi na rynku 

dóbr i usług. 
8. Scharakteryzuj istotę i różnice między koncepcjami organizacji uczącej się i inteligentnej. 
9. Próg rentowności w produkcji jednoasortymentowej: założenia progu rentowności, pojęcie 

progu rentowności ilościowego i  wartościowego, pojęcie marginesu bezpieczeństwa. 
10. Określ rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia oraz omów metody zwalczania bezrobocia. 
11. Omów wpływ podatków i wydatków budżetowych na poziom wytwarzanego dochodu 

narodowego. 
12. Scharakteryzuj związki między pojęciami wzrostu gospodarczego, wahań koniunktury i 

cykliczności rozwoju. 
13. Omów pojęcie prawa cywilnego, określ źródła prawa cywilnego i zasady prawa cywilnego. 
14. Przybliż prawo zobowiązań, tj. opisz pojęcie zobowiązania, długu i odpowiedzialności. 
15. Omów zagadnienie etyki jako elementu kultury organizacyjnej.  
16. Przedstaw wyzwania etycznego postępowania w sferze marketingu i reklamy. 
17. Omów istotę strategii, jej rodzaje i uwarunkowania realizacji. 
18. Omów założenia metod analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliskiego organizacji. 
19. Przybliż pojęcie kooperacji, wymień jej formy i omów uwarunkowania tworzenia wartości 

dodanej w jej ramach. 
20. Zaprezentuj efektywność rynkowo-ekonomiczną procesów gospodarczych, kryteria oceny 

efektywności. 

21. Omów istotę i style przywództwa w organizacji oraz uwarunkowania jego skuteczności. 
22. Omów rolę usługodawców logistycznych w kanale dystrybucyjnym. 
23. Przedstaw zakres prawnej ochrony konkurencji i konsumentów, a także omów jej wpływ na 

praktykę gospodarczą. 
24. Omów zagadnienie przedsiębiorczości i wskaż jej relacje z innowacyjnością. 
25. Scharakteryzuj przedsiębiorcę indywidualnego. 
26. Omów możliwości wykorzystania informacji kosztowych w procesach decyzyjnych 

zachodzących w przedsiębiorstwie. 
27. Przybliż pojęcie globalnej strategii konkurowania i wykorzystywane w tym celu narzędzia 

marketingowe. 
28. Omów znaczenie myślenia systemowego w logistyce. 
29. Przybliż wyzwania związane z prognozowaniem zjawisk gospodarczych. 
30. Scharakteryzuj rolę negocjacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prowadzenie negocjacji, 

przekaz werbalny i niewerbalny w negocjacjach.  



 
Pytania ze specjalności: Marketing Menedżerski 
 
1. Charakterystyka elementów składających się na treść strategii marketingowych (wybór rynku 

docelowego, sposoby postępowania, instrumenty działania).  
2. Rola informacji w kształtowaniu strategii marketingowych (funkcje informacji i ich znaczenie, 

luka informacyjna). 
3. Uwarunkowanie wyboru strategii marketingowych wobec konkurentów (nabywcy i popyt, 

siła przedsiębiorstwa, wielkość i struktura otoczenia konkurencyjnego). 
4. Aktywne strategie marketingowe (strategia frontalnej konfrontacji, strategia selektywnego 

oddziaływania, strategia omijania konkurentów). 
5. Adaptacyjne strategie marketingowe (cechy i rodzaje). 
6. Strategie produktowo-rynkowe (ujęcie podstawowe i rozszerzone). 
7. Kreatywność w opracowywaniu strategii marketingowej (obszary rozpatrywania 

kreatywności, jak wzmacniać kreatywność, zależności występujące między wiedzą, naturalną 
kreatywnością, kreatywną sprawnością i ich zmianą wraz z wiekiem). 

8. Podstawy współczesnego marketingu (klasyczna koncepcja marketingu, geneza marketingu, 
etapy i główne przyczyny rozwoju marketingu, ewolucja orientacji działania przedsiębiorstw 
na rynku, 22 niezmienne prawa marketingu wg A. Ries, J. Trout). 

9. Ogólne zasady marketingu i funkcje marketingowe (organizacja działań marketingowych w 
przedsiębiorstwie). 

10. Krótka charakterystyka wybranych współczesnych koncepcji marketingu (marketing 
sensoryczny, marketing wartości, marketing partyzancki,  marketing personalny). 

11. Wpływ technologii informatycznych na rozwój nowych koncepcji marketingowych (marketing 
wirusowy, marketing internetowy, buzz marketing). 

12. Społeczna orientacja marketingowa - marketing społeczny na rzecz społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 

13. Marketing relacji (definicja i cechy marketingu relacji, pięć typów relacji, które powstają 
między firmą a jej klientami, wartości dostarczane klientowi, etapy wdrażania marketingu 
relacji w firmie). 

14. Modele marketingu relacji (charakterystyka wybranych modeli relacji, cele działań 
marketingowych w wybranych modelach relacji, elementy wspólne modeli). 

15. Klient w koncepcjach marketingu współczesnego (indywidualne podejście do klienta, 
potrzeba relacji z klientem, system komunikacji w marketingu relacyjnym, zarządzanie 
relacjami z klientem). 

16. Tworzenie wartości dla klienta: wartość - jej istota i postrzeganie z perspektywy klienta, 
proces zakupu a wartość dla klienta, sposoby tworzenia wartości dla klienta, obszary 
kreowania wartości dla klienta, sposoby dodawania wartości dla klienta. 

17. Model rynkowego zachowania konsumenta (systemy emocjonalne jakimi kieruje się 
konsument, motywacja w zachowaniach konsumenckich, wiedza konsumentów a ich 
zachowania rynkowe). 

18. Wyjaśnij pojęcie „rozwój poprzez dywersyfikację dla przedsiębiorstwa” (pojęcie 
dywersyfikacji, strategie dywersyfikacji, zarządzanie rozwojem działalności, rozwój nowych 
produktów). 

19. Charakterystyka marki (pojęcie marki, identyfikacja wizualna marki i jej atrybuty, architektura 
marki, rodzaje marek, czynniki osobowości marki). 

20. Uwarunkowania zarządzania marką (tożsamość a wizerunek marki, proces budowania marki, 
strategiczne aspekty zarządzania marką). 
 

 

 


