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Cel przedmiotu
Nabycie wiedzy oraz umiej tno ci rozumienia istoty i znaczenia negocjacji.
Nabycie umiej tno ci wyboru strategii negocjacyjnej i wła ciwego prowadzenia rozmów.
Poznanie zasad słu cych budowaniu klimatu porozumienia.
Nabycie umiej tno ci posługiwania si poznanymi technikami i taktykami negocjacyjnymi.
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji
Podstawy zarz dzania, zarz dzanie zasobami ludzkimi.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
Student wymienia i definiuje podstawowe poj cia z zakresu konfliktów i negocjacji.
Student identyfikuje normy i reguły rz dz ce zachowaniem ludzi oraz procesy zachodz ce w
zespołach negocjacyjnych.
W zakresie umiej tno ci:
Student rozró nia i stosuje metody, narz dzia i techniki negocjacyjne.
Student potrafi przygotowa strategi i proces negocjacji oraz analizowa zachowania
negocjacyjne.
Student potrafi przygotowa prezentacj handlow .
W zakresie kompetencji społecznych:
Student identyfikuje uczestników procesów komunikacyjnych i ich wpływ na przebieg
komunikacji.
Student prawidłowo komunikuje si i współpracuje z innymi uczestnikami grup zadaniowych.
Student wiadomie d y do kooperacji.
Student rozpoznaje swoje emocje i zna sposoby radzenia sobie z nimi.
Tre ci programowe przedmiotu
Forma zaj – wykłady
Tre ci programowe

W1
W2
W3
W4

Znaczenie negocjacji we współczesnym wiecie. Omówienie procesu negocjacji:
definicja, cel i style prowadzenia negocjacji. Konflikt – istota, rodzaje,
uwarunkowania przebieg, rodzaje konfliktów.
Style rozwi zywania konfliktów a style negocjacji; Formy i sposoby prowadzenia
negocjacji

Liczba
godzin
2
2

Kryteria oceny negocjacji. Strategie, modele i taktyki. BATNA.

2

Etapy negocjacji. Planowanie negocjacji - etap wst pny. Prowadzenie negocjacji -

2

W5
W6
W7
W8

etap zasadniczy. Skład zespołu negocjacyjnego.
Techniki negocjacji w poszczególnych etapach procesu negocjacji. Ocena sytuacji.
Zasady przygotowywania i prowadzenia prezentacji handlowej. Umiej tno ci
dobrego i skutecznego negocjatora.
Komunikacja interpersonalna w negocjacjach. Asertywno i kierowanie stresem.
Negocjacje mi dzynarodowe – kulturowe uwarunkowania negocjacji. Savoir vivre w
biznesie.
Suma godzin:
Forma zaj – laboratoria
Tre ci programowe

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15

Omówienie zakresu przedmiotu, literatury i warunków zaliczenia. Dyskusja nt.
procesu negocjacji i warunków ich prowadzenia.
Style rozwi zywania konfliktów a style negocjacji – test diagnostyczny, gra
symulacyjna.
Psychologiczne przygotowanie do prowadzenia negocjacji – test diagnostyczny
Proces negocjacji- wiczenie praktyczne, dyskusja
Planowanie negocjacji – przygotowywanie BATNY- wiczenie praktyczne.
Praktyczne rozpoznawanie taktyk i technik negocjacyjnych – wiczenia, film video,
dyskusja.
wiczenia na prawidłowe prowadzenie prezentacji handlowej. Autoprezentacja
Prezentacje handlowe przygotowane przez studentów
Prezentacje handlowe przygotowane przez studentów
Prezentacje handlowe przygotowane przez studentów.
Rozwijanie umiej tno ci z zakresu komunikacji interpersonalnej – wiczenie
praktyczne
Doskonalenie komunikacji niewerbalnej - wiczenie praktyczne.
Doskonalenie asertywno ci – gry i symulacje, odgrywanie scenek
Radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach negocjacyjnych- wiczenie
praktyczne
Podsumowanie zaj – omawianie cało ciowe przedmiotu na podstawie ocen
cz stkowych. Zaliczenie wicze
Suma godzin:
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2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Narz dzia dydaktyczne
1
2
3
4
5

F1
F2
F3
F4
P1
P2
P4

Prezentacja multimedialna.
Case study/Gry symulacyjne
Filmy oraz przykładowe strategie negocjacyjne.
Dyskusja dydaktyczna.
Testy diagnostyczne.
Sposoby oceny
Ocena formuj ca
Kolokwium 1( wiczenia) – definiowanie poj , znajomo zasad, modeli, strategii
negocjacyjnych. Znajomo etapów negocjacji.
Kolokwium 2 ( wiczenia) – rozpoznawanie taktyk i technik negocjacyjnych, BATNA, znajomo
zasad komunikacji interpersonalnej, znajomo cech dobrego negocjatora.
Przygotowanie prezentacji handlowej
Aktywno na zaj ciach
Ocena podsumowuj ca
Obecno na wiczeniach – warunek uzyskania zaliczenia
rednia ocen z dwóch kolokwiów, prezentacji i aktywno ci na zaj ciach
Ocena z zaliczenia pisemnego (wykład)
Obci

enie prac studenta
rednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywno ci
aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc , realizowane
45

w formie zaj dydaktycznych – ł czna liczba
godzin w semestrze
Przygotowanie si do zaj – ł czna liczba
godzin w semestrze
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

5
50
2

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca
Winch A., Winch S., Negocjacje.Jednostka, organizacja, kultura. Difin 2010.
Cenker E., Negocjacje, Wyd. Wy szej Szkoły Komunikacji i Zarz dzania, Pozna 2002.
Kami ski J., Negocjowanie, techniki rozwi zywania konfliktów, Poltext, Warszawa 2003.
Fisher R., Ury W., Dochodz c do tak, 2006.
Harvard Business Essentials, Negocjacje, MT Biznes 2006.
Rz dca R., Negocjacje w interesach, PWE 2003.
N cki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.
Czasopisma: “Personel”, „Harvard Business Review”.
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Efekt
kształcenia
EK1

EK2

EK3
EK4

EK5

EK6
EK7
EK8
EK9

Macierz efektów kształcenia
Odniesienie danego efektu
Cele
Tre ci
kształcenia do efektów
zdefiniowanych dla całego
przedmiotu
programowe
programu (PEK)
ZIP1A_W02+++
C1, C2
W1, W3, L1, L3
ZIP1A_W18++
ZIP1A_W12+
ZIP1A_W14+++
W1, W4, W6,
C2, C3
ZIP1A_W15+++
L1, L2, L4, L6
ZIP1A_W16++
ZIP1A_W18++
ZIP1A_U05+++
C4
W5, L5,L6
ZIP1A_U16+++
ZIP1A_U05+
W1, W2, W3,
ZIP1A_U21+++
C1, C2
W4, L1, L2, L3,
ZIP1A_U19+++
L4
ZIP1A_U21+
ZIP1A_U12+++
C1, C2
W6, L7-L10
ZIP1A_U6+++
ZIP1A_U8+++
ZIP1A_K01+
C4
W5, L5,L6
ZIP1A_K08+++
ZIP1A_K13+
W7, L1, L11,
C2, C3
ZIP1A_K08+++
L12, L13
ZIP1A_K11+
W3,W6,W7,
C3
ZIP1A_K13+++
L2,L11, L12
C1, C2, C3,
W1, W6, W7,
ZIP1A_K13+++
C4
L6,L11, L12

Na ocen 2 (ndst)

Formy oceny – szczegóły
Na ocen 3 (dst)
Na ocen 4 (db)

EK1

Nie potrafi wymieni
podstawowych poj
z zakresu negocjacji.

Potrafi wymieni i
wytłumaczy
własnymi słowami
podstawowe poj cia
z zakresu negocjacji

Potrafi przedstawi
definicje kluczowych
poj z zakresu
negocjacji.

EK2

Nie identyfikuje norm
i reguł rz dz cych

Identyfikuje normy i
reguły rz dz ce

W sposób
uporz dkowany

Narz dzia
dydaktyczne

Sposób
oceny

1, 4

F1, P1,
P2

1,2, 3, 4,5

F2, P2

1,2,3,4

F2, F4,
P2

1,2,3,4,5

F2, P2

1,4

F3, F4,
P2,

1,2,3,4

F2, F4,
P2

1,2,3,4,5

F4, P2

2,4,5

F4, P2

2,4,5

F4, P2

Na ocen 5 (bdb)
Sprawnie i logicznie,
u ywaj c definicji
potrafi przedstawi
kluczowe poj cia
z obszaru negocjacji,
podaj c przykłady.
W sposób
uporz dkowany

zachowaniem ludzi
oraz procesów
zachodz cych w
zespołach
negocjacyjnych

zachowaniem ludzi
oraz procesy
zachodz ce w
zespołach
negocjacyjnych.

identyfikuje normy i
reguły rz dz ce
zachowaniem ludzi
oraz procesy
zachodz ce w
zespołach
negocjacyjnych

EK3

Nie rozró nia i nie
stosuje metod,
narz dzi technik
negocjacyjnych

Rozró nia i stosuje
wybrane metody,
narz dzia i techniki
negocjacyjne

Rozró nia i
prawidłowo stosuje
metody, narz dzia i
techniki negocjacyjne

EK4

Nie potrafi wybra
strategii i
przygotowa
procesu negocjacji
oraz analizowa
zachowa
negocjacyjnych

Potrafi wybra
strategi i
przygotowa proces
negocjacji, ale nie
umie analizowa
zachowa
negocjacyjnych

Potrafi wybra
strategi i
przygotowa proces
negocjacji oraz
analizowa
zachowania
negocjacyjne

EK5

Nie potrafi
przygotowa
prezentacji
handlowej.

Potrafi przygotowa
schematyczn
prezentacj
handlow

Potrafi przygotowa
kreatywn
prezentacj handlow

EK6

Nie identyfikuje
uczestników
procesów
komunikacyjnych i
ich wpływu na
przebieg komunikacji

Identyfikuje
uczestników
procesów
komunikacyjnych i
nie umie okre li ich
wpływ na przebieg
komunikacji

EK7

Nie prawidłowo
komunikuje si i
współpracuje z
innymi uczestnikami
grup zadaniowych

Komunikuje si i
współpracuje z
innymi uczestnikami
grup zadaniowych

EK8

Nie umie i nie d
do kooperacji

EK9

Nie rozpoznaje
emocji i nie zna
sposobów radzenia
sobie z nimi
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y

Identyfikuje
uczestników
procesów
komunikacyjnych i
umie okre li ich
wpływ na przebieg
komunikacji
Prawidłowo i
efektywnie
komunikuje si i
współpracuje z
innymi uczestnikami
grup zadaniowych

Umie kooperowa ,
ale nie czyni stara
w tym kierunku

wiadomie d
kooperacji

Rozpoznaje swoje
emocje i ale nie
stosuje sposobów
radzenia sobie z
nimi

Rozpoznaje swoje
emocje, zna i stosuje
sposoby radzenia
sobie z nimi

y do

Dr Marzena Cichorzewska
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identyfikuje normy i
reguły rz dz ce
zachowaniem ludzi
oraz procesy
zachodz ce w
zespołach
negocjacyjnych, zna
praktyczne sposoby ich
wykorzystania
Rozró nia i w sposób
strategiczny stosuje
metody, narz dzia i
techniki negocjacyjne.
Potrafi wybra strategi
i przygotowa proces
negocjacji oraz
analizowa zachowania
negocjacyjne z
uwzgl dnieniem
ró nych wariantów
rozwi za
Potrafi przygotowa
prezentacj handlow
opart na kreatywnych
rozwi zaniach z
uwzgl dnieniem
potrzeb i oczekiwa
odbiorców
Identyfikuje
uczestników procesów
komunikacyjnych i
wiadomie wpływa na
sposób komunikacji
Prawidłowo i
efektywnie komunikuje
si z innymi oraz potrafi
nakłoni ich do
współpracy.
wiadomie d y do
kooperacji
uwzgl dniaj c interesy
drugiej strony w celu
wypracowania
najlepszego
rozwi zania
Rozpoznaje emocje
swoje i innych oraz
stosuje zaawansowane
metody radzenia sobie
z nimi.

