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TECHNIKI REKLAMY  
 

Reklama - definicje, uwarunkowania prawne, szczególne rodzaje reklamy(partyzancka) Cele 

reklamy i etapy jej tworzenia. Adresaci reklamy, budżet i treści reklamowy. Komunikowanie 

w reklamie. Produkt, firma a strategia reklamowa. Brief reklamowy. Techniki wywierania 

wpływu a reklama  Psychologia reklamy. Reklama prasowa. Outdoor – reklama zewnętrzna. 

Radio jako medium reklamowe. Reklama w telewizji. Reklama polityczna.  Reklama 

społeczna. Reklama w Internecie. 
 

 

 

PRAWO OCHRONY KONSUMENTA 
 

Obrót konsumencki, prawne pojęcie konsumenta; Ochrona konsumenta w interesie 

publicznym i prywatnym. Ekonomiczne uzasadnienie ochrony konsumenta; Źródła prawa 

ochrony konsumenta. Instytucje ochrony konsumenta; Ochrona konsumenta przed 

niedozwolonymi klauzulami umownymi. Ochrona konsumenta w umowach zawieranych poza 

lokalem przedsiębiorstwa; Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość 

Sprzedaż konsumencka; Ochrona konsumenta w umowach kredytu konsumenckiego; 

Ochrona konsumenta na rynku turystycznym. Ochrona konsumenta w ramach umów 

deweloperskich. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; 

Ochrona praw pasażerów w transporcie lotniczym; Ochrona praw podróżnych w transporcie 

kolejowym; Ochrona konsumenta w pozostałych typach usług; Nieuczciwe praktyki rynkowe 

i ich zwalczanie. 
 

PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 

Zagadnienia:  polityka międzynarodowa, sprawiedliwa globalizacja, ekonomia społeczna, 

polityka regionalna, badania naukowe a gospodarka, konkurencyjność gospodarki, system cen 

w gospodarce, strategia lizbońska, logistyka i transport, trendy demograficzne a migracje, 

ubóstwo na świecie,  światowa sytuacja żywnościowa, WPR,  problem wyczerpalności 

surowców a bezpieczeństwo energetyczne, terroryzm a polityka bezpieczeństwa, dyplomacja. 

 

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Obsługa programu kadrowo – płacowego - Gratyfikant GT - prowadzenie dokumentacji dla 

zatrudnionych pracowników. Lista płac i wypłaty wynagrodzeń. Program magazynowo – 

sprzedażowy  Subiekt GT - Ewidencja operacji magazynowo – sprzedażowych. Obsługa 

komputerowej księgi przychodów i rozchodów – Rachmistrz GT. Ewidencja operacji 

gospodarczych w przedsiębiorstwie na podstawie księgi przychodów  i rozchodów.  
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HANDEL ZAGRANICZNY 

 

Formy handlu zagranicznego; Pośrednicy w handlu zagranicznym; Instytucje regulujące handel 

zagraniczny; Narzędzia regulacji w handlu zagranicznym; Formy poszukiwania nowych rynków zbytu 

i nawiązywania nowych kontaktów; Zawieranie umów –oferta i kontrakt w handlu zagranicznym; 

Formuły handlowe Incoterms; Płatności i rozliczenia w handlu zagranicznym; Spedycja i transport 

towarów; Odprawa celna towarów; Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym towarami; Podatki  

w obrocie międzynarodowym towarami; Ryzyko w handlu zagranicznym; Rozstrzyganie sporów 

międzynarodowych w handlu; Rola handlu zagranicznego w gospodarce 

 

MARKETING MIĘDZYNARODOWY 

 

Istota marketingu międzynarodowego. Strategie wejścia na rynki zagraniczne. Systemu informacji 

marketingowej i analizy rynków zagranicznych. Badania marketingowe rynków zagranicznych. 

Strategie i programy marketingowe dla produktów i usług na rynkach międzynarodowych.  Analiza 

potrzeb i trendów w gospodarce globalnej. Zróżnicowanie zachowań klientów na wybranych rynkach 

zagranicznych. Analiza otoczenia: ekonomicznego, technologicznego, prawnego, socjologiczno-

kulturowo - religijnego. Segmentacja rynku i wybór rynków docelowych. Różnicowanie oferty 

rynkowej przy użyciu marketing mix na rynkach międzynarodowych.  Kanały marketingowe, 

pośrednicy i zarządzanie logistyką. Promocja na rynku międzynarodowym.  Zarządzanie 

międzynarodowymi programami marketingowymi. Kierunki rozwoju marketingu międzynarodowego; 

Ocena i kontrola skuteczności marketingu 

 

PARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE 

 
Pojęcie i istota PPP w świetle prawa polskiego, UE i praktyki gospodarczej. Modele współpracy w projektach 

PPP – instytucjonalne i kontraktowe; PPP nie tylko w oparciu o ustawę o PPP; Project finance” jako metoda 

finansowania infrastruktury publicznej; Formy organizacyjne PPP oparte na modelu koncesyjnym i na umowach 

outsourcingu; Zakres analizy opłacalności projektu; Etap 1 - przygotowanie przedsięwzięcia.; Analiza 

ekonomiczno-finansowa „Value for Money”; Analiza rodzajów ryzyka i wrażliwości przedsięwzięcia; Etap 2 - 

wybór partnera prywatnego; Etap 3 - podpisanie umowy (kontraktu) o PPP. Elementy obowiązkowe i 

fakultatywne umowy. Realizacja kontraktu i jego monitorowanie; PPP a koncesje. Strony i warunki zawarcia 

koncesji. Różnice pomiędzy koncesją a PPP; Inne formy PPP - wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych; Przykłady dobrych praktyk PPP w Polsce i na świecie 

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE 

 

Geneza, istota i struktura międzynarodowych stosunków politycznych. Aktorzy międzynarodowych 

stosunków politycznych. Czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne. Bipolarny świat 

po II wojnie światowej. Zimna wojna. Rozpad ZSRR i nowa sytuacja geopolityczna. Polityka 

zagraniczna federacji Rosyjskiej i niepodległych państw Europy Środkowo-Wschodniej. 

Międzynarodowe problemy polityczne w przestrzeni europejskiej. Wybrane konflikty 

międzynarodowe w przestrzeni europejskiej. Międzynarodowe problemy polityczne w przestrzeni 

pozaeuropejskiej. Wybrane konflikty na obszarze pozaeuropejskim. Mocarstwa XX i XXI wieku. 

Wzrost znaczenia organizacji międzynarodowych. Sprawy bezpieczeństwa i współpracy w skali 

światowej. Polska na mapie stosunków międzynarodowych. 

 

 

 

 


