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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Komunikacja interpersonalna

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Interpersonal Communication

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

1.00
2

Semestry

2

3

WIL BUD oIS A10 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami komunikacji interpersonalnej w warunkach współczesnego
społeczeństwa opartego na pozyskiwaniu informacji i przepływie wiedzy.
Cel 2 Zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami pychologii poznania i komunikacji. Zapoznanie studentów
z technikami negocjacji i autoprezentacji

Kod archiwizacji: 944BA1EE
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Cel 3 Nabycie umiejętności pozyskiwania informacji, analizy różnorodnych źródeł informacji oraz komunikowania
się w różnych sytuacjach zawodowych.
Cel 4 Nabycie kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak wymagań wstępnych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe pojęcia i teorie psychologiczne oraz z zakresu nauk o komunikacji niezbędne
do sprawnego komunikowania się
EK2 Wiedza Student zna podstawowe techniki negocjacji i autorezentacji
EK3 Umiejętności Student potrafi pozyskiwac informacje z literatury oraz innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
i pozazawodowym.
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi pracować indywidualnie i w zespołach
EK5 Kompetencje społeczne Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do kreowania społecznych celów działalności inżynierskiej; rozumie społeczne znaczenie przekazywania informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działaności inżynierskiej oraz potrafi przekazać te informacje w sposób
zrozumiały i atrakcyjny dla przeciętnego odbiorcy
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Podstawy psychologii poznawczej i psychologii komunikowania się; strategie
upraszczające poznanie

4

W2

Cele, cechy i modele procesu komunikacji; kody i normy kulturowe; emocje
w komunikacji

6

W3

Komunikacja werbalna i niewerbalna; aktywne słuchanie; przygotowanie się do
wystąpień publicznych

6

W4

Negocjacje - podstawowe zasady; strategie i taktyki negocjacji konfrontacyjnych
i negocjacji integrujących; etapy negocjacji; planowanie negocjacji; emocje
w negocjacjach; podział ról w zespole negocjacyjnym; zasady i techniki wywierania
wpływu

6

W5

Autoprezentacja - aspekty psychologiczne; aktywne zabieganie o pozyskanie pracy

4

W6

Podstawowe zasady public relation w działalności biznesowej

4
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Wykłady
N4 Praca w grupach

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

0

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

10

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

9

10
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu nauk o komunikacji
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Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk o komunikacji

Na ocenę 3.5

Student zna modele teoretyczne procesu komunikowania się

Na ocenę 4.0

Student potrawi przedstawić cele i cechy komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Na ocenę 4.5

Student potrafi omówić złożone przykłady komunikacji międzykulturowej; potrafi
zanalizować psychologiczne aspekty procesu komunikowania się

Na ocenę 5.0

Student potrafi zanalizować różne aspekty złożonych przykładów komunikacji
międzykulturowej
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęc z zakresu negocjacji i autoprezentacji

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i autoprezentacji

Na ocenę 3.5

Student potrafi przedstawić psychologiczne aspekty negocjacji i autoprezentacji

Na ocenę 4.0

Student potrafii przedstawić proces negocjacji oraz zna zasady doboru strategii
i taktyki negocjacyjnej; zna zasady oraz techniki wywierania wpływu

Na ocenę 4.5

Student potrafii przygotować scenariusz prostych negocjacji; rozumie zasady
przygotowania dokumentów aplikacyjnych

Na ocenę 5.0

Student potrafii zaplanować złożone negocjacje zespołowe z uwzględnieniem
aspektów wielokulturowości
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi pozyskiwać informacji

Na ocenę 3.0

Student potrafi pozyskiwac informacje z różnych źródeł

Na ocenę 3.5

Student potrafi analizować i przetwarzać pozyskane informacje

Na ocenę 4.0

Student sprawnie posługuje się podstawowymi technikami komunikacyjnymi
w zakresie komunikacji ustej i pisemnej; potrafi przygotować wystąpienie
publiczne

Na ocenę 4.5

Student potrafi w sposób twórczy wykorzystywać różnorodne techniki
komunikacyjne, w tym z zakresie komunikacji niewerbalnej

Na ocenę 5.0

Student rozumie i potrafi posługiwać się podstawowymi technikami public
relation
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi pracować w zespole

Na ocenę 3.0

Student wykonuje fragment przydzielonego zadania

Na ocenę 3.5

Student współpracuje w grupie, nie podejmuje inicjatywy

Na ocenę 4.0

Student współpracuje w sposób zaangażowany
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Na ocenę 4.5

Student działa na rzecz rozwiązywania konfliktów w grupie

Na ocenę 5.0

Student potrafii kierować działaniami grupy bez tworzenia sytuacji konfliktowych
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie rozumie pojęcia public relation

Na ocenę 3.0

Student potrafi posługiwać się podstawowymi technikami public relation

Na ocenę 3.5

Student rozumie zasady public relation

Na ocenę 4.0

Student rozumie zasady odpowiedzialności w zakresie przepływu informacji

Na ocenę 4.5

Student potrafii w sposób aktywny planowac działania komunikacyjne w biznesie

Na ocenę 5.0

Student rozumie potrzebę działań na rzecz społecznej aprobaty dla
podejmowanych przedsięwzięć inżynierskich i biznesowych oraz potrafi
wykorzystać w tym celu adekwatne środki komunikacyjne
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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

K_U21, K_K01,
K_K05, K_K06,
K_K08, K_K09

Cel 1

w1 w2 w3 w4

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK2

K_W16,
K_U21, K_K01

Cel 2

w4 w5 w6

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK3

K_K01, K_K06,
K_K07, K_K08,
K_K09

Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK4

K_K05

Cel 4

w4 w5 w6

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK5

K_K07, K_K08,
K_K09, K_K10

Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] R.J. Lewicki, B. Barry, D.M. Saunders — Zasady negocjacji, Poznań, 2011, Rebis
[2 ] R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor — Relacje interpersonalne - proces porozumiewania się, Poznań,
2011, Rebis
[3 ] D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini — Psychologia społeczna, Gdańsk, 2002, GWP
[4 ] J. Stankiewicz — Komunikowanie się w organizacji, Wrocław, 1999, Rebis

Literatura uzupełniająca
[1 ] J. Cianciarska, B. Uścińska — Komunikowanie się z mediami w praktyce, Wrocław, 1999, Wyd. UW
[2 ] R.B. Cialdini — Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk, 2010, GWP
[3 ] M. McKay i in. — Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk, 2001, GWP
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. Jacek Jaśtal (kontakt: jjastal@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. Jacek Jaśtal (kontakt: jjastal@pk.edu.pl)
2 dr Iwona Butmanowicz-Dębicka (kontakt: )
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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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