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Sposób realizacji zajęć Zajęcia on-line.
Metody dydaktyczne

Projekty indywidualne, Formy kształcenia na odległość (e-learning),
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, podstawy marketingu. Podstawowa umiejętność obsługi
komputera i systemów MS Windows.

Wymagania wstepne
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Kryteria oceny
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu do wyboru jest uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych przewidzianych dla kierunków ekonomia i / lub międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Efekty uczenia się
Treści programowe
1. Formy prowadzenia działalności w Internecie: serwisy i portale informacyjne, sklepy internetowe, serwisy społecznościowe.
2. Sklepy internetowe: rodzaje sklepów internetowych, zasady sprzedaży w sklepach internetowych, wybór oprogramowania
sklepu internetowego, narzędzia wspomagające sprzedaż towarów w sklepie internetowym.
3. Podstawy pracy z oprogramowaniem WordPress WooCommerce i PrestaShop.
4. Zainstalowanie modułów do obsługi transakcji (karta kredytowa, gotówka przy odbiorze, transfer, przelew bankowy, Poczta
Polska - paczka priorytetowa, kurier; paczka, sprecyzowanie danych zainstalowanych modułów).
5. Wprowadzenie danych producentów oraz utworzenie struktury asortymentowej e-sklepu, wprowadzenie głównych kategorii .
6. Wprowadzenie dowolnych podkategorii dla głównych kategorii, definiowanie produktów dla każdej kategorii, utworzenie
obniżki cen wybranych produktów.
7. Utworzenie banerów przekierowujących utworzonych promocji oraz do stron domowych wybranego producenta, wybranie
dowolnych polecanych produktów.
8. Utworzenie newsletterów z informacją o promocjach oraz o produktach polecanych.
9. Wykonanie kopię bezpieczeństwa bazy danych, otworzenie strony e-sklepu.
10. Analiza danych internetowych: Google Analytics, Google Search Console, SEO, SEM.
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