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Karta przedmiotu / modułu – opis efektów kształcenia 

 

 profil studiów: ogólno-akademicki 

 kierunek: Technologia Chemiczna 

 stopień studiów: I 

 rok studiów: I 

 semestr: 2 

 nazwa przedmiotu: ELEMENTY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W 

NAUKACH ŚCISŁYCH I TECHNICE 

 rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 

 rodzaj zajęć: wykład (30h)  

 punkty ECTS: 2 

 

1. Cel przedmiotu / modułu 

Po ukończeniu kursu student powinien: 

 mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat podstaw porozumiewania się międzyosobowego,  

 mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat zastosowania elementów komunikacji 

interpersonalnej w naukach ścisłych i technice, 

 zdobyć umiejętności umożliwiające zwiększenie kompetencji społecznych. 
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2. Efekty kształcenia dla przedmiotu / modułu i ich odniesienie do 
efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych dla kierunku 
Biotechnologia / Technologia Chemiczna 

Tabela 1. 

[1] [2] [3] [4] 

Efekty 

kształcenia 

dla modułu 

OPIS PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Technologia 

Chemiczna: 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 

kierunku 

(K_xxx)  (*) 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 

obszaru nauk 

technicznych / 

przyrodn. 

(T1A_xxx / 

P1A_xxx) 

 WIEDZA   

W01 zna definicje, modele i pojęcia wchodzące w skład 

komunikowania interpersonalnego, potrafi określić cele 

strategiczne i indywidualne komunikowania 

interpersonalnego, zna zasady i prawidłowości 

charakteryzujące przebieg bezpośredniej interakcji, zna 

pojęcia i uwarunkowania skuteczności w komunikowaniu 

werbalnym, zna pojęcia, przebieg procesu oraz rodzaje 

komunikowania niewerbalnego, zna etapy i główne modele 

rozwoju związków interpersonalnych 

K_W13 

K_W14 

T1A_W02 

T1A_W08 

W02 zna pojęcia i uwarunkowania skuteczności w 

komunikowaniu werbalnym, zna pojęcia, przebieg procesu 

oraz rodzaje komunikowania niewerbalnego w naukach 

ścisłych i technice 

K_W13 

K_W14 

T1A_W02 

T1A_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI   

U01 zdobywa świadomość dynamicznego charakteru i 

umiejętność kontrolowania poszczególnych faz rozwoju 

związku interpersonalnego, kształci umiejętność 

konstruktywnego podejścia do konfliktów i unikania 

postępowania destrukcyjnego 

K_U01 

K_U02 

T1A_U01 

T1A_U02-03; 

T1A_U06 

U02 zdobywa umiejętność spójnego, efektywnego 

komunikowania się na poziomie werbalnym i 

niewerbalnym 

K_U06 

K_U08 

 

T1A_U04 

T1A_U07; 

T1A_W02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

K01 potrafi pracować samodzielnie i w grupie studiując 

wybrane zagadnienie, potrafi nawiązać bliskie, 

konstruktywne relacje towarzyskie i osobiste, pogłębia 

zdolności postrzegania, a zwłaszcza słuchania,  zdobywa 

pogłębioną umiejętność samoanalizy, niezbędną do 

samooceny potencjału i kompetencji komunikacyjnej 

K_K01 

 

K_K02 

K_K05 

 

K_K06 

T1A_K01; 

T1A_U05 

T1A_K01 

T1A_K03; 
T1A_K06 

T1A_K04-06 

    

* – zaleca się podać więcej niż jeden efekt 
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3. Formy prowadzenia zajęć i sposób sprawdzania 

Tabela 2. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Efekty 

kształcenia 

dla modułu 

ZAMIERZONE EFEKTY 

 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Forma 

zajęć 

Sposób oceny Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 

kierunku 

(K_xxx) 

W01 zna definicje, modele i pojęcia wchodzące w skład 

komunikowania interpersonalnego, potrafi określić cele 

strategiczne i indywidualne komunikowania 

interpersonalnego, zna zasady i prawidłowości 

charakteryzujące przebieg bezpośredniej interakcji, zna 

pojęcia i uwarunkowania skuteczności w komunikowaniu 

werbalnym, zna pojęcia, przebieg procesu oraz rodzaje 

komunikowania niewerbalnego, zna etapy i główne modele 

rozwoju związków interpersonalnych 

wykład seminarium, test K_W13 

K_W14 

W02 zna pojęcia i uwarunkowania skuteczności w 

komunikowaniu werbalnym, zna pojęcia, przebieg procesu 

oraz rodzaje komunikowania niewerbalnego w naukach 

ścisłych i technice 

wykład seminarium, test K_W13 

K_W14 

U01 potrafi nawiązać bliskie, konstruktywne relacje towarzyskie 

i osobiste, pogłębia zdolności postrzegania, a zwłaszcza 

słuchania,  zdobywa świadomość dynamicznego charakteru 

i umiejętność kontrolowania poszczególnych faz rozwoju 

związku interpersonalnego, zdobywa pogłębioną 

umiejętność samoanalizy, niezbędną do samooceny 

potencjału i kompetencji komunikacyjnej, kształci 

umiejętność konstruktywnego podejścia do konfliktów i 

unikania postępowania destrukcyjnego. 

wykład seminarium, test K_U01 

K_U02 

U02 zdobywa umiejętność spójnego, efektywnego 

komunikowania się na poziomie werbalnym i 

niewerbalnym. 

wykład seminarium, test K_U06 

K_U08 

K01 potrafi pracować samodzielnie i w grupie studiując 

wybrane zagadnienie, potrafi nawiązać bliskie, 

konstruktywne relacje towarzyskie i osobiste, pogłębia 

zdolności postrzegania, a zwłaszcza słuchania,  zdobywa 

pogłębioną umiejętność samoanalizy, niezbędną do 

samooceny potencjału i kompetencji komunikacyjnej 

wykład seminarium, test K_K01 

K_K02 

K_K05 

K_K06 

     

4. Obliczenie punktów ECTS dla przedmiotu / modułu 

1. godziny kontaktowe 30h, w tym: 

a) obecność na wykładach – 30h 

2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h 

3. przygotowanie i przedstawienie referatu seminaryjnego – 20h 

4. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 15h 

Razem nakład pracy studenta: 30h + 20h + 20h + 15h = 85h, co odpowiada 4 punktom ECTS. 
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5. Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich 

1. obecność na wykładach – 30h, 

Razem: 30h, co odpowiada 2 punktom ECTS. 

6. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć 
o charakterze praktycznym 

Planowane zajęcia nie mają charakteru praktycznego (0 punktów ECTS). 

7. Uwagi wykładowcy/prowadzącego zajęcia do Wydz. Komisji KRK 

W tej części można zamieścić uwagi np. dotyczące sugerowanych zmian w naliczaniu punktacji 

ECTS. 

 


