
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Event Management 
2. Język wykładowy: angielski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Filip Wiśniewski 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

 

Forma  

studiów 

Ćwiczenia 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 12 26 

1,5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 1,5 
Niestacjo-

narne 
10 28     

  
      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

Udział w ćwiczeniach* 12h/10h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 8h/10h 

Wykonanie projektu dokumentacji* 18h/18h  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 38h/38 h 

Punkty ECTS 1,5/1,5 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 12h/10h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 12h/10h 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 

Forma zajęć Metody kształcenia 
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W08 

 
Student ma usystematyzowaną wiedzę o meto-
dyce wykonywania zadań oraz procedurach mają-
cych zastosowanie w pracy nad zarządzaniem 
eventem 

 

ćwiczenia 

problemowe - klasyczna, sytu-
acyjna, burza mózgowa, me-
tody ćwiczeniowo-praktyczne - 
projekt, studium przypadku, 
SWOT 

realizacja projektu, wypowiedzi 
ustne (w tym merytoryczny wkład 
w dyskusje, debaty, symulacje), sa-
moocena 

K1P_W10 
Posiada wiedzę na temat potrzeb odbiorców, do któ-
rych kierowany jest event 

ćwiczenia 

problemowe - klasyczna, sytu-
acyjna, burza mózgowa, me-
tody ćwiczeniowo-praktyczne - 
projekt, studium przypadku, 
SWOT 

realizacja projektu, wypowiedzi 
ustne (w tym merytoryczny wkład 
w dyskusje, debaty, symulacje), sa-
moocena 
 

     

Umiejętności 

K1P_U03 
Posiada podstawowe umiejętności organizacyjne po-
zwalające na właściwe określenie priorytetów, plano-
wanie i realizację projektu eventu 

ćwiczenia 

problemowe - klasyczna, sytu-
acyjna, burza mózgowa, me-
tody ćwiczeniowo-praktyczne - 
projekt, studium przypadku, 
SWOT 

analiza informacji na zadany te-
mat, projekt 
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K1P_U04 
Potrafi przeprowadzić prostą diagnozę potrzeb od-
biorców eventu 

ćwiczenia 

problemowe - klasyczna, sytu-
acyjna, burza mózgowa, me-
tody ćwiczeniowo-praktyczne - 
projekt, studium przypadku, 
SWOT 

analiza informacji na zadany te-
mat, projekt analiza informacji na 
zadany temat, projekt 
 

K1P_U06 
Potrafi wyszukiwać informacje na temat możliwości 
pozyskania środków na wsparcie przedsięwzięć i even-
tów  

ćwiczenia 

problemowe - klasyczna, sytu-
acyjna, burza mózgowa, me-
tody ćwiczeniowo-praktyczne - 
projekt, studium przypadku, 
SWOT 

 analiza informacji na zadany te-
mat, projekt 
 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształcania w 
zakresie zarządzania eventami 

ćwiczenia 

problemowe - klasyczna, sytu-
acyjna, burza mózgowa, me-
tody ćwiczeniowo-praktyczne - 
projekt, studium przypadku, 
SWOT 

samoocena (ustna/pisemna) 
 
 

K1P_K02 
Potrafi pracować w zespole przyjmując różne role i od-
powiedzialność za efekty swojej pracy w ramach za-
rządzania eventami 

ćwiczenia 

problemowe - klasyczna, sytu-
acyjna, burza mózgowa, me-
tody ćwiczeniowo-praktyczne - 
projekt, studium przypadku, 
SWOT 

samoocena (ustna/pisemna) 
 
 

K1P_K05 
Przy sporządzaniu projektu eventu wykazuje się 
otwartością i tolerancją wobec innych kultur 

ćwiczenia 

problemowe - klasyczna, sytu-
acyjna, burza mózgowa, me-
tody ćwiczeniowo-praktyczne - 
projekt, studium przypadku, 
SWOT 

samoocena (ustna/pisemna) 
 
 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 
a) zaliczenie pisemne na ocenę – 60% 

• Brak projektu eventu– ndst. 

• Projekt eventu niepełny (brak uzasadnienia celowości, rozpisania grup docelowych, segmentacji, pro-
gramu minutowego, harmonogramu, budżetu, źródeł finansowania) – dst 

• Projekt eventu niepełny (brak rozpisania grup docelowych, segmentacji, programu minutowego, har-
monogramu, budżetu, źródeł finansowania) – dst + Projekt eventu niepełny (brak programu minuto-
wego, harmonogramu, budżetu, źródeł finansowania) - db 

• Projekt eventu niepełny (brak źródeł finansowania) – db + 

• Projekt eventu pełny z uwzględnieniem źródeł finansowania – bdb. 
 

b) obecność – 20% 
c) praca na zajęciach – 20% 

 
10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 
Ćwiczenia: 

1. Basics of marketing 
2. Marketing mix 
3. Supply and demand 
4. Marketing plan 
5. Promotion 
6. Event Management: Measuring an experience: 
➢ Introduction 

• Examples of marketing events 

• Incentive/reward events  

• Product launches  

• Open days 

• Conferences  

• Product sampling  

• Publicity events 

• ‘Created’ events  

• Road shows  

• Press conferences 

• Competitions/contests  

• Exhibitions  
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• Corporate entertainment 

• Charity fundraisers 

• Trade shows  

• Product visitor attractions 
 

➢ Event marketing history 
➢ Experiential marketing and event marketing 

• Involvement – an emotional involvement with the brand, the event, the experience 

• Interaction – with brand ambassadors, with other attendees, with exhibits, with the brand 

• Immersion – of all senses, isolated from other messages 

• Intensity – memorable, high impact 

• Individuality – unique, one-to-one opportunities, customisation. Each experience is 
different 

• Innovation – creative in content, location, timing, audience etc. 

• Integrity – seen as genuine and authentic and providing real benefits and value to the 
Consumer 
 

➢ The growth of experiential event marketing 
➢ Events, marketing communication and measurement 
➢ Current practice and thinking 
➢ Event management and public relations 
➢ Event management and e-marketing 
➢ Event management and Tourism and Hospitality 
➢ Event management and technology 
➢ Effectiveness of event management 
 

11. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik 

 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

• J. Chlechowicz, A. Grzegorczyk, D. Lustyk, K. Myszczyszyn: Event marketing jako nowa forma organiza-

cji procesów komunikacyjnych. WSP, Warszawa 2009 

• L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing. PWE, Warszawa 2001Kaczmarczyk S.1995:  

• Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 

• Kędzior Z., Karcz K. 2001: Badania marketingowe w praktyce. PWE Warszawa 

• Payne A. (red.) 1997: Marketing usług. PWE, Warszawa 

b. Literatura uzupełniająca: zapis j.w. 

• Kotler Ph. 1999: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. 
 c. Netografia: http://www.eventmarketing.com.pl 

 
13. Dodstępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.) 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. ćwiczenia mgr Filip Wiśniewski 

 
 

 
 


