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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Komunikacja interpersonalna

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

ogólne

Liczba punktów ECTS

2.00
7

Semestry

2

3

CPiP/Pdtdz

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

7

60

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Nabycie przez studenta wiedzy i poznanie zasad zachowania oraz komunikacji w różnych sytuacjach życia
społecznego i zawodowego
Cel 2 Dostrzeżenie różnorodnych barier komunikacyjnych i umiejętne ograniczanie ich wpływu na wzajemne kontakty

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Poznanie przez studenta technik autoprezentacyjnych oraz nabycie umiejętności świadomego kształtowania
swojego zachowania w życiu społecznym i zawodowym

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student posiada elementarna wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz poznaje
bariery które utrudniają prawidłową komunikację
EK2 Wiedza Student poznaje czynniki kształtujące osobowość.
EK3 Umiejętności Student potrafi odpowiednio stymulować przebieg autoprezentacji (ton głosu, tempo prezentacji, dobór stroju, savoir - vivre itd.) aby osiągnąć zamierzony efekt.
EK4 Kompetencje społeczne Student nabywa zdolnosc do przełamywania barier niesmiałosci oraz do wystąpień
publicznych, potrafi świadomie wpływać na to w jaki sposób jest odbierany przez słuchaczy.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Definicja komunikacji niewerbalnej, funkcje komunikacji niewerbalnej
(powtarzanie, zastępowanie, zaprzeczanie, fałszowanie itp.). Typy komunikacji
niewerbalnej (klasyfikacja wyrazów mimicznych, ubiór, atrakcyjność fizyczna,
proksemika). Postawa otwarta i zamknięta.

10

W2

Słuchanie - znaczenie słuchania, powody dlaczego warto słuchać innych, nawyki
ludzi słuchających nieskutecznie, składniki procesu słuchania (uczestniczenie,
zrozumienie, reagowanie), rodzaje reakcji słuchającego (słuchanie w milczeniu,
parafrazowanie, wspieranie, analizowanie itp.)

10

W3

Definicja osobowości, cechy osobowości. Pojęcie i rodzaje temperamentu.
Określenie własnego charakteru, przedstawienie swoich mocnych i słabych stron.
Charakterystyka osobowości destrukcyjnych.

6

W4

Analiza transakcyjna (dziecko, dorosły ,rodzic), rodzaje transakcji. Rodzaje
znaków rozpoznania (pozytywne i negatywne, bezwarunkowe
i warunkowe). Wartości jakie przypisujemy sobie i innym.

8

W5

Definicja autoprezentacji. Cechy dobrej prezentacji (poznanie swoich walorów
osobistych). Znaczenie ubioru formalnego i nieformalnego dla skutecznej
prezentacji.

6

W6

Kryteria dotyczące zrozumienia autoprezentacji przez słuchaczy. Błędy
występujące podczas autoprezentacji. Zwalczanie tremy. Ćwiczenia przygotowujące
do prezentacji. Motywowanie uczestników do udziału w prezentacji.

4
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W7

Pierwsze wrażenie. Autopromocja czyli jak wykorzystać swoje atuty podczas
pierwszego wrażenia. Ogólne zasady komunikacji obowiązujące podczas
publicznych wystąpień. Sporządzenie planu prezentacji, przedstawienie się,
rozwinięcie tezy, podsumowanie, wnioski, dyskusja.

10

W8

Aranżowanie przestrzeni i używanie przedmiotów wspomagających
autoprezentację. Sposoby przyciągania uwagi słuchaczy (pytania retoryczne,
pytania do słuchaczy, odnoszenie się do doświadczeń słuchaczy, pauzy itp.)

6

Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Praca w grupach
N3 Ćwiczenia
N4 Dyskusja

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna definicji komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nie zna
podstawowej terminologii.Nie opanował wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej
i niewerbalnej,

Na ocenę 3.0

Student zna elementarną terminologię z zakresu komunikacji werbalnej
i niewerbalnej. Zna i rozróżnia typy komunikacji niewerbalnej.

Na ocenę 3.5

Student zna elementarną terminologię z zakresu komunikacji werbalnej
i niewerbalnej. Zna i rozróżnia typy komunikacji niewerbalnej. Potrafi
sklasyfikować wyrazy mimiczne i dostosować je do sytuacji.

Na ocenę 4.0

Student zna elementarną terminologię z zakresu komunikacji werbalnej
i niewerbalnej. Zna i rozróżnia typy komunikacji niewerbalnej. Potrafi
sklasyfikować wyrazy mimiczne oraz dobrać ubiór i dostosować je do sytuacji.

Na ocenę 4.5

Student zna elementarną terminologię z zakresu komunikacji werbalnej
i niewerbalnej. Zna i rozróżnia typy komunikacji niewerbalnej. Potrafi
sklasyfikować wyrazy mimiczne oraz dobrać ubiór i dostosować je do sytuacji.
Potrafi wymienić składniki aktywnego słuchania, wie czym się charakteryzuje
pseudosłuchanie.

Na ocenę 5.0

Student zna elementarną terminologię z zakresu komunikacji interpersonalnej.
Zna i rozróżnia typy komunikacji niewerbalnej. Potrafi sklasyfikować wyrazy
mimiczne oraz dobrać ubiór i dostosować go do sytuacji. Potrafi wymienić
składniki aktywnego słuchania, wie czym się charakteryzuje
pseudosłuchanie.Potrafi wymienić rodzaje reakcji słuchającego
, scharakteryzować parafrazowanie, wspieranie, analizowanie.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie posiada wiedzy z zakresu osobowości i czynników ją kształtujących.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawową nomenklaturę z zakresu osobowości

Na ocenę 3.5

Student opanował w stopniu zadowalającym wiedzę z zakresu osobowości,
rozpoznaje typy temperamentów.

Na ocenę 4.0

Student opanował w stopniu dobrym wiedzę z zakresu osobowości, rozpoznaje
typy temperamentów oraz wyjaśnia różnice w nich występujące.
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Na ocenę 4.5

Student opanował w stopniu dobrym wiedzę z zakresu osobowości, rozpoznaje
typy temperamentów oraz wyjaśnia różnice w nich występujące, zna pojęcie
osobowości destrukcyjnych.

Na ocenę 5.0

Student opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę z zakresu osobowości,
rozpoznaje typy temperamentów oraz wyjaśnia różnice w nich występujące, zna
pojęcie osobowości destrukcyjnych i opisuje jej rodzaje.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi podać definicji autoprezentacji

Na ocenę 3.0

Student potrafi podać definicję autoprezentacji oraz ją scharakteryzować.

Na ocenę 3.5

Student potrafi podać definicję autoprezentacji oraz cechy dobrej prezentacji,
wymienia kryteria zrozumienia prezentacji przez słuchaczy.

Na ocenę 4.0

Student zna definicję autoprezentacji oraz cechy dobrej prezentacji, wymienia
kryteria zrozumienia prezentacji przez słuchaczy. Potrafi przedstawić błędy
występujące podczas prezentacji.

Na ocenę 4.5

Student zna definicję autoprezentacji oraz cechy dobrej prezentacji, wymienia
kryteria zrozumienia prezentacji przez słuchaczy. Potrafi przedstawić błędy
występujące podczas prezentacji oraz ćwiczenia przygotowujące do prezentacji.

Na ocenę 5.0

Student zna definicję autoprezentacji oraz cechy dobrej prezentacji, wymienia
kryteria zrozumienia prezentacji przez słuchaczy. Potrafi przedstawić błędy
występujące podczas prezentacji oraz ćwiczenia przygotowujące do prezentacji.
Potrafi zmotywować uczestników do udziału w prezentacji.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie przywiązuje wagi do znaczenia komunikacji interpersonalnej w życiu
społecznym i zawodowym.

Na ocenę 3.0

Student ma świadomość znaczenia komunikacji interpersonalnej w życiu
społecznym i zawodowym.

Na ocenę 3.5

Student ma świadomość znaczenia komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji
w życiu społecznym i zawodowym.

Na ocenę 4.0

Student ma świadomość znaczenia komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji
w życiu społecznym i zawodowym. Rozumie potrzebę ustawicznego rozwoju
osobistego i kształtowania własnej osobowości.

Na ocenę 4.5

Student ma świadomość znaczenia komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji
w życiu społecznym i zawodowym. Rozumie potrzebę ustawicznego rozwoju
osobistego i kształtowania własnej osobowości. Potrafi przyjąć rolę aktywnego
słuchacza w procesie komunikacji z innymi ludźmi;

Na ocenę 5.0

Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań
komunikacyjnych w środowisku zawodowym; jest gotowy do podejmowania
wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się
wytrwałością w realizacji działań indywidualnych i zespołowych
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

do uzupełnienia

Cel 1

W1 W2

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

do uzupełnienia

Cel 2

W3 W4

N1 N3

F1 P1

EK3

do uzupełnienia

Cel 3

W5 W6 W7 W8

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK4

do uzupełnienia

Cel 3

W6 W7 W8

N2 N3 N4

F1 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Stewart J — Mosty zamiast murów, Warszawa, 2008, PWN
[2 ] Sikorski W — Gesty zamiast słów, Kraków, 2007, Impuls
[3 ] Collins A — Co oznaczają gesty, Warszawa, 2002, Rytm
[4 ] Collins A — Język gestów i zachowań, Warszawa, 2003, KDC
[5 ] Królik G — Autoprezentacja, Katowice, 2009, WAE
[6 ] Deckert B — Wystąpienia publiczne, Warszawa, 2009, MT Biznes
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr Agnieszka Kopyść - Woskowicz (kontakt: kopyscaga12@poczta.onet.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr Agnieszka Kopyść - Woskowicz (kontakt: kopyscaga12@poczta.onet.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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