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Marketing społecznościowy (social media marketing)

Program zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne
2. Wprowadzenie 1: Podstawy marketingu
3. Wprowadzenie 2: Teorie sieci
4. Wprowadzenie 3: Specyfika SMM
5. Marketing społecznościowy: charakterystyka narzędzi 1 (blog, Twitter, Instagram, 

Snapchat)
6. Marketing społecznościowy: charakterystyka narzędzi 2 (Youtube, Facebook, LinkedIn)
7. Marketing społecznościowy: charakterystyka narzędzi 3 (programy partnerskie, 

amplifying, geolokacja)
8. Planowanie kampanii społecznościowej: Krok 1 (analiza rynku, SWOT, Cel kampanii) 
9. Planowanie kampanii społecznościowej: Krok 2 (analiza grup docelowych, kosztorys, 

założenia kampanii)
10. Planowanie kampanii społecznościowej: Krok 3 (targetowanie, ewaluacja kampanii)
11. Konsultacja projektów. 
12. Analiza wybranych kampanii z zakresu marketingu społecznościowego
13. Etyka w marketingu społecznościowym.
14. Prezentacja projektów zaliczeniowych 1.
15. Prezentacja projektów zaliczeniowych 2. 

Zasady zaliczenia: 

- Obecność na zajęciach  - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności (każdą 
kolejną należy odrobić na dyżurze; ponad 50% nieobecność na zajęciach oznacza brak 
zaliczenia zajęć) UWAGA!: Pilnowanie liczby opuszczonych zajęć jest obowiązkiem 
studenta, a nie wykładowcy. Nieobecności muszą zostać odrobione w terminach 
dyżurów prowadzącego, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem zaliczenia.

- Zaliczenie kolokwiów cząstkowych (wejściówek)
- Przygotowanie do zajęć (przeczytane teksty)
- Terminowe rozliczenie się z projektu zaliczeniowego oraz jego prezentacja
- Studenci odznaczający się znaczną aktywnością podczas zajęć (rozumianą, jako 

SENSOWNE uczestnictwo w dyskusji) mogą liczyć na podwyższenie oceny końcowej o 
pół stopnia (pod warunkiem, że jest to ocena pozytywna - min. 3)

Osoby studiujące według indywidualnej organizacji studiów są zobowiązane do 
poinformowania o tym prowadzącego, najpóźniej podczas 3. zajęć w ciągu semestru. IOS 
zwalnia z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, student musi jednak w tych przypadkach 
odrobić wszystkie nieobecności podczas dyżurów prowadzącego (odrabianie powinno 
odbywać się w częściach, przynajmniej raz w miesiącu, a nie całościowo pod koniec 
semestru).
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Projekt zaliczeniowy: 

Projekt zaliczeniowy zakłada zaplanowanie kampanii w mediach społecznościowych w 
oparciu o wiedzę uzyskaną podczas zajęć w odniesieniu do wybranego przez studenta 
podmiotu/produktu. Oceniane będą: a) przeprowadzenie analizy rynku, b) zaplanowanie 
kampanii, c) zaprojektowanie ewaluacji kampanii, d) uwzględnienie etyki w projektowanej 
przez siebie kampanii. Kryteria oceny zostaną szczegółowo omówione najpóźniej na 
piątych zajęciach. 

Projekty powinny przyjąć formę raportu z uwzględnieniem odniesień do danych oraz 
założeń studenta. 

Kryterium oceny projektu zaliczeniowego będzie również jego prezentacja przed grupą 
zajęciową i prowadzącym. 

Korzystanie z materiałów internetowych lub z innych niesamodzielnie stworzonych 
materiałów bez podania odnośnika lub przypisu skutkuje oceną niedostateczną i 
poinformowaniem o plagiacie Dyrekcji Instytutu.
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Wybrane blogi:

https://blog.brand24.pl/
https://www.facebook.com/blueprint
http://klosinski.net/ 
https://socjomania.pl/blog

https://www.sotrender.com/blog/pl/

https://sprawnymarketing.pl/
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