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REGULAMIN ZAJĘĆ 

(zgodnie z § 5 pkt. 22 Regulaminu Studiów na Politechnice Warszawskiej) 

 

Nazwa i kod przedmiotu: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 

Semestr i rok akademicki  zimowy 2020/21 

Jednostka Wydziału realizująca 

przedmiot: Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji 

WAINS PW 

Formy zajęć (liczba godzin) Wykład (30) 

Tryb / stopień / semestr / ECTS Stacjonarne 2 ECTS 

 /I stopnia / I sem. / - semestr letni – studia stacjonarne 

 
Kierownik przedmiotu: Dr Adriana Bartnik 

Prowadzący zajęcia: Dr Adriana Bartnik 

 

Forma uczestnictwa w zajęciach 

(wymagania dotyczące 

uczestnictwa) 

Obowiązkowa obecność na zajęciach, nieobecność nie zwalnia z 

opanowania materiału z wykładów.  

Zasady usprawiedliwiania 

nieobecności na zajęciach 

Nieobecność należy usprawiedliwić zaliczeniem materiału. 

Sposób bieżącej kontroli 

osiąganych efektów kształcenia (w 

przypadku przedmiotów 

zintegrowanych dla każdej formy 

oddzielnie) 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, tj. udział w formach warsztatowych, 

pracach w podgrupach, opracowywaniu zagadnień, referowaniu, 

wygłaszaniu prezentacji,  

Tryb i terminarz  

• zaliczania zajęć, 

• ogłaszania wyników 

zaliczeń, egzaminów, prac 

itd. 

• Aktywna Obecność – 10 pkt 

• Prace domowe – 20 pkt np. Słowniczek pojęć 5 pkt, 

autoprezentacja 5 pkt,  

• Zaliczenie ustne – ( rozmowa na podstawie teczki i 

zgromadzonych w niej materiałów) 30 pkt  

• Kartkówki 10 pkt - nieobowiązkowe 

• Analiza scenek/kazusów z zakresu barier w komunikacji 

interpersonalnej 20 pkt 



• Zadania zwiększające integrację grupy, budowa zespołów ( 

wspólne dla całej grupy zadania 10 pkt) 

• Przygotowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej - 20 pkt - 

do końca listopada studenci tworzą zespoły i opracowują 

tematykę debaty (związanej z KI) debaty odbędą się w grudniu 

lub styczniu. 

• Teczka z pracami 10 pkt 

Student może otrzymać punkty dodatkowe za potwierdzone 

uczestnictwo w konferencjach lub badaniach poświęconych komunikacji 

interpersonalnej.  

Zaliczenie odbywa się na 14 zajęciach.   

Ogłaszanie wyników w formie ustnej. Możliwość poprawy 

proponowanej oceny na ostatnich zajęciach.  

Zasady poprawiania wyników 

oceny 

Student ma prawo przystąpienia do zaliczenie poprawkowego w trakcie 

ostatnich zajęć. W przypadku poprawiania oceny pozytywnej 

przystąpienie do poprawy skutkuje zniesieniem oceny wcześniej 

uzyskanej. 

Możliwość korzystania z 

materiałów pomocniczych podczas 

sprawdzianów 

Podczas zaliczenia dopuszcza się korzystanie z materiałów 

pomocniczych oraz urządzeń elektronicznych (telefony, tablety, ustawy, 

komentarze student może posiadać w dowolnej formie i ilości). 

Zasady ustalania oceny łącznej • 5,0  za 96-100 pkt 

• 4,5 za 91-95 pkt 

• 4,0 za 85 – 90 pkt 

• 3,5 za 76-84 pkt 

• 3,0 za 65-75 pkt 

Inne zasady 1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni:  

2. Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału Administracji i 

Nauk Społecznych. W semestrze zimowym 2020/2021 dyżur 

prowadzącej prowadzony jest za pomocą platformy MS Teams we 

wtorki od 10.00 do 11.30. W razie potrzeby istnieje możliwość 

umówienie na konsultacje w innym dogodnym dla stron terminie – 

komunikacja z a pomocą MSTeams lub maila- wówczas student musi 

podać swoje Imię Nazwisko, nr albumu, wydział, nazwę przedmiotu i 

nr grupy, kod przedmiotu. W komunikacji online proszę nie używać 

terminu: „witam”. 

3. Adres mailowy adriana.bartnik@pw.edu.pl   

4. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 

prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne zasady Regulaminu 

Studiów w Politechnice Warszawskiej. 

Tematyka zajęć 1. Komunikacja w życiu człowieka 

2. Komunikacja interpersonalna jako proces – elementy, kontekst, 

cechy, funkcje, rodzaje, formy 

3. Bariery komunikacyjne 

4. Jaźń odzwierciedlona a komunikacja 

5. Komunikacja bez przemocy 

6. Komunikacja szkolna 

7. Komunikacja w pracy 

mailto:adriana.bartnik@pw.edu.pl


8. Komunikacja na rynku pracy ( proces rekrutacyjny) 

9. Komunikacja, negocjacje, mediacje, wywieranie wpływu a 

manipulacja 

10.  Komunikacja siebie, błędy w komunikowaniu 

 

Powyższa tematyka nie jest podana zgodnie z kolejnością wykładów. Z 

uwagi na fakt, iż wykłady są interaktywne i prowadzone metodą dramy, 

teatru forum, dyskusji kolejność jest dostosowywana do intensywności 

pracy grupy.  

 

Zalecana literatura 1. Robert B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i 

praktyka, Gdańskie Wydawnictwo |psychologiczne – wydanie 

obojętnie 

2. Eliot Aronson, Człowiek istota społeczna – wydanie obojętne 

3. Adriana Frączek Komunikacja interpersonalna Studia Gdańskie. 

Wizje i rzeczywistość 9, 118-131 (dostępne w internecie)  

4. Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Bernadetta Górska, O 

komunikacji interpersonalnej – werbalnej, niewerbalnej i 

wokalnej wymianie sygnałów... w kontekście edukacyjnym, w : 

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI 2015, 1(1), 

25–39 © 2015 MWSE (dostępne w internecie) 

5. Materiały przekazywane przez prowadzącą  

 

 


