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Kierunek Retoryka stosowana

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Sztuka negocjacji

Forma zajęć: wykład+ćwiczenia
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 15+30 semestr letni -

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy E+Z semestr letni -

CEL PRZEDMIOTU
1. Przygotowanie do prowadzenia negocjacji 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Podstawowe kompetencje komunikacyjne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. Ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii konfliktu K_W03
2. Zna podstawowe taktyki negocjacyjne K_W04
3. Zna i rozumie zasady komunikacji niezbędne w prowadzeniu negocjacji K_W07, K_W11

W kategorii umiejętności
1. K_U01
2. Trafnie analizuje źródła konfliktów i dostosowuje do nich taktykę negocjacji K_U02
3. Potrafi bronić się przed manipulacją w negocjacjach K_U10
4. K_U06

W kategorii kompetencji społecznych
1. Rozumie zasady etyki obowiązujące w negocjacjach K_K03
2. Stosuje zasadę wygrany-wygrany podczas negocjacji K_K03
3. Wykorzystuje swoją wiedzę w sposób nie nadużywający drugiej strony K_K02

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Potrafi przygotować argumentację posługując się językiem korzyści

Prawidłowo posługuje się argumentacją rzeczową 

Istota i podstawowe źródła konfliktów, zasady komunikacji niezbędne do prowadzenia negocjacji, kwadrat komunikacyjny w negocjacjach, 
podstawowe strategie negocjacyjne, warsztat negocjatora, przygotowanie do prowadzenia negocjacji w sytuacji konfliktu interesów



METODY DYDAKTYCZNE*
wykład: wykład interaktywny; ćwiczenia: gry, symulacje, dyskusja, praca w grupach

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. wykład: egzamin pisemny 100%
2. ćwiczenia: praca indywidualna, kolokwium

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 45
przygotowanie się do zajęć 15
przygotowanie się do egzaminu 30

SUMA GODZIN: 90

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 3
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2. Nęcki Z.(1991), Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
3. Roszkowska E. (2011), Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.

dr Agnieszka Kozak
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Nie posiada podstawowej 
wiedzy z zakresu konfliktu i 

taktyk negocjacyjnych

Zna i rozumie podstawowe 
źródła konfliktów 

Ma wiedzę z zakresu przygotowania  
BATNA 

Posiada wiedzę z zakresu 
różnorodnych taktyk 

negocjacyjnych

Nie potrafi posługiwać się 
adekwatnie komunikacją w 

sytuacji konfliktu 

Potrafi oddzielić 
argumentację rzeczową od 

apelowej i relacyjnej

Sprawnie identyfikuje adekwatne 
taktyki w zależności od źródła 

konfliktu

Potrafi sprawnie 
przeciwdziałać manipulacji 

w negocjacjach

Nie angażuje się w proces 
nauki

Ma 
świadomość podstawowyc

h zasad etycznych w 
negocjacjach

Ma świadomość podnoszenia 
swoich kwalifikacji i wskazuje 

obszary do rozwoju

Potrafi zastosować 
współpracę w negocjacjach

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.
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R. Fisher, W.Ury, B. Patton (2007), Dochodząc do tak - Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa 
Zbiegień-Maciąg, (2000) Kultura organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Warszawa

Lublin, dn. 20.09.2012


	Arkusz1

