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Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie istoty i stylów negocjacji biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem
komunikacji językowej i wykorzystania technik negocjacyjnych. W efekcie student potrafi prawidłowo zidentyfikować i
zareagować na stosowane w negocjacjach biznesowych techniki manipulacyjne oraz potrafi samodzielnie przygotować
się i przeprowadzić negocjacje biznesowe, z uwzględnieniem norm etycznych i przyjętych w kulturze europejskiej norm
życia społecznego.

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie istotę i style negocjacji biznesowych, ze
szczególnym uwzględnieniem komunikacji językowej K_W071 EP1

zna i rozumie techniki negocjacyjne wykorzystywane w
negocjacjach biznesowych K_W052 EP2

umiejętności

potrafi prawidłowo zidentyfikować i zareagować na
stosowane w negocjacjach biznesowych techniki
manipulacyjne

K_U091 EP3

potrafi samodzielnie przygotować się i przeprowadzić
negocjacje biznesowe K_U022 EP4

kompetencje społeczne

Jest przekonany o konieczności postępowania etycznie,
zamiast manipulacji student formuje
rozwiązania zgodne z poznanymi technikami do
osiągnięcia mądrego rozwiązania, satysfakcjonującego
obie strony w maksymalnym stopniu.

K_K07
K_K101 EP5

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: negocjacje biznesowe

Forma zajęć: konwersatorium

4
1. Istota negocjacji biznesowych; cechy procesu negocjacji biznesowych; styl twardy, miękki i oparty na
zasadach. 6 0

42. Style negocjacji wg. ujęcia Thomasa-Kilmanna 6 0

23. Etapy procesu negocjacji biznesowych: przygotowanie do negocjacji. Ustalenie BATNA. 6 0
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2
4. Etapy procesu negocjacji biznesowych: otwarcie rozmów, ustalenie relacji pomiędzy stronami.
Techniki otwarcia negocjacji. 6 0

65. Etapy procesu negocjacji biznesowych: negocjacje właściwe. Techniki fazy negocjacji właściwych. 6 0

26. Etapy procesu negocjacji biznesowych: zamknięcie negocjacji. Techniki finalizacji rozmów. 6 0

27. Komunikacja werbalna w negocjacjach biznesowych 6 0

28. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach biznesowych 6 0

2
9. Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowych negocjacjach biznesowych

6 0

210. Elementy savoir-vivre w negocjacjach 6 0

211. Analiza zagadnień etycznych w negocjacji biznesowych 6 0

Prezentacja multimedialna, case study, rozwiązywanie zadań problemowych, praca w grupachMetody kształcenia

red. L. Gracz, K. Słupińska (2018): Negocjacje i komunikacja, edu-Libri, Kraków

Z. Nęcki (2013): Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków
Literatura podstawowa

G. Rosa (2009): Komunikacja i negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

R. Fischer, W. Ury, B. Patton  (1996): Odchodząc od nie. Negocjacje bez poddawania się., PWE, Warszawa

R. Rządca (2003): Negocjacje w interesach , PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
1) zaliczenie sprawdzianu ustnego (podczas zajęć zostanie stworzona lista 40 pytań. Na sprawdzianie ustnym dla
każdego studenta zostaną wylosowane 3 pytania. Pełna i wyczerpująca odpowiedź na jedno pytanie to 25 pkt.
Łącznie na sprawdzianie możliwe jest uzyskanie 75 pkt.
2) aktywność na zajęciach (po każdych zajęciach student na podstawie swojej aktywności otrzyma do 5 punktów,
podczas zajęć student może zdobyć 75 punktów.)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Łączna liczba punktów, którą można zdobyć na zajęciach to 150.
W zależności od liczby punktów student otrzyma ocenę:
150-141 - 5,0
140-131 - 4,5
130-121 - 4,0
120-111 - 3,5
110 - 90 - 3,0

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 negocjacje biznesowe Ważona

6 negocjacje biznesowe [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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