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C1-Zapoznanie studentów z technikami i taktykami negocjacyjnymi, w tym: biologicznymi 

podstawami negocjacji, psychologicznymi podstawami przynoszącymi powodzenie 

motywacji oraz organizacją negocjacji. 

C2-Nabycie umiejętności posługiwania się technikami i taktykami negocjacji w konfliktach, a 

w szczególności zaplanowania scenariusza negocjacyjnego. 

C3-Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole, relacjach 

partnerskich przy wykorzystaniu odpowiednich metod negocjacji kierowania konfliktami. 

 

Wymagania wstępne 

W1-Umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii i 

biomedycznych podstaw. 

W2-Student aktywnie uczestniczy w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, 

wykazując przy tym gotowość do podejmowania działalności negocjacyjnej. 

 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA 

W_01 Student w pogłębionym zakresie zna źródła pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej 

przedmiotowe i metodologiczne powiązania z naukami humanistycznymi, społecznymi i 

medycznymi, a także subdyscypliny pedagogiki specjalnej oraz usystematyzowaną 

terminologię: negocjacji, techniki, taktyki. (K_W02) 

W_02 Student zna i rozumie istotę, charakterystykę procesu negocjacyjnego oraz wybrane 

techniki negocjacyjne. (K_W06) 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 

specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu zarządzania konfliktami. Umiejętnie 

planuje scenariusz negocjacyjny. (K_U01) 

U_02 Student potrafi projektować autorskie, oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki 

planowanych działań w określonych obszarach praktycznych. Potrafi wykorzystać techniki i 

taktyki negocjacyjne do skutecznego kierowania konfliktami. (K_U06) 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

K_01 Student jest gotów do dostrzegania ludzkich problemów, aktywnego podejmowania 

działań na rzecz środowiska społecznego z przekonaniem o sensie wartości i potrzebie 

podejmowanych działań oraz odpowiedzialności za podjęte zobowiązania. (K_K04) 

 

Metody dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny 

Praca z tekstem 

Drama 

Praca w parach Think-Pair-Share 

Ćwiczenia praktyczne 

 

 

 



Treści programowe przedmiotu 

1. Charakterystyka procesu negocjacji- podstawowe pojęcia. 

2. Biologiczne i psychologiczne podstawy negocjacji. 

3. Wybrane techniki negocjacyjne - style, taktyki i techniki związane z etapami 

negocjowania. 

4. Fazy procesu negocjacyjnego. 

5. Organizacja negocjacji-zaplanowanie scenariusza negocjacyjnego. 

6. Strategie negocjacji- eksperymenty, gry i ćwiczenia. 

 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

25% oceny końcowej – obecność na zajęciach 

25% oceny końcowej – aktywne uczestnictwo w zajęciach, przez które rozumie się: 

wygłoszenie referatu, udział w dyskusji, sporządzenie pisemnej wypowiedzi 

50% oceny końcowej – ocena z kolokwium 

Wymagania na poszczególną ocenę: 

- Gdy u studenta stwierdza się brak podstawowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

personalnych i społecznych, otrzymuje on ocenę niedostateczną (2,0) 

- Gdy student posiada podstawową wiedzę (popełniając przy tym liczne błędy formalno-

językowe), umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, otrzymuje ocenę 

dostateczną (3,0) 

- Gdy student posiada zadowalającą wiedzę (ze znacznymi niedociągnięciami), umiejętności 

oraz kompetencje personalne i społeczne, otrzymuje ocenę dostateczny plus (3,5) 

- Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy posiada rzetelną wiedzę, umiejętności oraz 

kompetencje personalne i społeczne. 

- Student otrzymuje ocenę dobry plus (4,5), gdy posiada bardzo dobrą wiedzę, umiejętności 

oraz kompetencje personalne i społeczne. 

- Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy posiada wyczerpującą wiedzę, 

umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne. 
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