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1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Kluczowe kompetencje społeczne 
2. Język wykładowy: polski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia 

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Przemysław Ziółkowski 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu opisu przedmiotu: mgr Joanna Baranowska 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  

Forma           
zajęć 

 
Forma  
studiów 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego Razem 

Zajęcia 
warszta-

towe 

 

PWS ECTS  PWS ECTS 
... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

Wykład - 
zdalne 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 16 9 

 

  

 

  

 

  

 

16 9 

1 

  

 

  

 2 Niestacjo-
narne 

16 9     
  

16 9     

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

 
 

  

 

  

 

Zaliczenie 

 

  

 

  

 
 

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 
[h] 

Praca na platformie ONTE 16/16 

Przygotowanie się do zaliczenia wykładu 9/9 

Udział w zajęciach warsztatowych* 16/16 
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć warsztatowych* 7/7 
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć warsztatowych* 2/2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 50/50 

Punkty ECTS 2 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 25/25 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 32/32 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry) – 1 semestr, rekomendowane wymagania 
wstępne, relacje pomiędzy formami zajęć: nd. 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma zajęć Metody kształcenia 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, oceniania) 

efektów uczenia się 
Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W08 

Ma wiedzę o człowieku, jego zachowaniach społecz-
nych, w szczególności jako o podmiocie działającym w 
strukturach ekonomicznych – na poziomie indywidual-
nym, grupowym i instytucjonalnym 

Wykład - zdalne 
Wykład informacyjny, 
praca grupowa, burza mó-
zgów, studium przypadku,  

Test na platformie ONTE, praca w 
grupach, praca indywidualna, dys-
kusje 

Umiejętności 

K1P_U03 

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w 
szczególności wiedzę zdobytą podczas praktyk zawo-
dowych i warsztatów 

Zajęcia warszta-
towe 

Wykład informacyjny, 
praca grupowa, burza mó-
zgów, studium przypadku,  

Test na platformie ONTE, praca w 
grupach, praca indywidualna, dys-
kusje 

K1P_U04 
Potrafi skutecznie współdziałać i współpracować w ra-
mach grup zadaniowych, przyjmując w nich różne 

Zajęcia warszta-
towe 

Wykład informacyjny, 
praca grupowa, burza mó-
zgów, studium przypadku,  

Test na platformie ONTE, praca w 
grupach, praca indywidualna, dys-
kusje 
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role, a także planować i organizować pracę indywidu-
alną oraz pracę w zespole 

K1P_U10 
Potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu 
określonych dziedzin zawodowych wykorzystując 
różne kanały i techniki komunikacyjne 

Zajęcia warszta-
towe 

Wykład informacyjny, 
praca grupowa, burza mó-
zgów, studium przypadku,  

Test na platformie ONTE, praca w 
grupach, praca indywidualna, dys-
kusje 

K1P_U14 
Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ust-
nych korzystając z literatury przedmiotu oraz środków 
multimedialnych 

Zajęcia warszta-
towe 

Wykład informacyjny, 
praca grupowa, burza mó-
zgów, studium przypadku,  

Test na platformie ONTE, praca w 
grupach, praca indywidualna, dys-
kusje 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształcania za-
wodowego 

Wykład - zdalne, 
zajęcia warszta-

towe 

Wykład informacyjny, 
praca grupowa, burza mó-
zgów, studium przypadku, 

Test na platformie ONTE, praca w 
grupach, praca indywidualna, dys-
kusje 

K1P_K02 

Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsię-
biorczy oraz twórczego uczestnictwa w przygotowaniu 
i realizacji projektów gospodarczych, z uwzględnie-
niem aspektów prawnych, organizacyjnych, ekono-
micznych i politycznych 

Wykład - zdalne, 
zajęcia warszta-

towe 

Wykład informacyjny, 
praca grupowa, burza mó-
zgów, studium przypadku,  

Test na platformie ONTE, praca w 
grupach, praca indywidualna, dys-
kusje 

K1P_K05 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych  
Wykład - zdalne, 
zajęcia warszta-

towe 

Wykład informacyjny, 
praca grupowa, burza mó-
zgów, studium przypadku,  

Test na platformie ONTE, praca w 
grupach, praca indywidualna, dys-
kusje 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen:  

Wykład - zdalne:  
Udział procentowy indywidualnych form aktywności: 
Test końcowy na platformie ONTE – max 50 % 
Zajęcia warsztatowe: 
Prezentacja – 30 % 
Zadania na zajęciach – 30 % 
Obecność – min 5 % 

  
0% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 

ndst 
dst 
dst+ 

81% - 90% 
91% - 93% 
94% - 100% 

db 
db+ 
bdb 

 
10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 
Wykład - zdalne: 

a) Relacje społeczne 

• Wpływ społeczny 

• Praca w grupach 

• Procesy grupowe 

• Asertywność – definicja, jak radzić sobie z krytyką  

b) Źródła stresu 

c) Objawy stresu 

d) Konsekwencje nadmiernego stresu 

e) Sposoby efektywnego radzenia sobie ze stresem 

f) Savoir vivre w komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji 

• Etykieta 

• Kultura codzienna, rozmowa telefoniczna, korespondencja biznesowa 

• Spotkania biznesowe 

Zajęcia warsztatowe:  

a) Komunikacja interpersonalna 

• Komunikacja werbalna 

• Komunikacja niewerbalna (język ciała 

• Parafrazy 

• Aktywne słuchanie 
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b) Techniki komunikacji interpersonalnej 

c) Czynniki ułatwiające komunikację 

d) Bariery komunikacyjne 

e) Dystans i przestrzeń osobista  

f) Komunikacja międzykulturowa 

g) Stereotypy w komunikacji międzykulturowej 

h) Zjawisko pierwszego wrażenia 

i) Wizerunek własny i jego elementy 

j) Dress code 

k) Język ciała 

l) Zasady dobrej prezentacji 

• Zasady i elementy przygotowywania prezentacji 

• Formy i metody przedstawiania prezentacji 

• Autoprezentacja i ewaluacja prezentacji 

m) Przemówienia publiczne 

• Słuchacze i ich typy 

n) Zarządzanie czasem 

o) Negocjacje – typy, negocjacje w życiu codziennym i biznesowym, typy negocjatorów, taktyki negocjacji 

 
11. Wymagane środki dydaktyczne: projektor 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

• Barge, Morreale, Spitzberg, Komunikacja między ludźmi, Warszawa 2007. 

• Berne E. W co grająludzie, Psychologia Stosunków Międzyludzkich, PWN Warszawa, 2012Literatura 
uzupełniająca: zapis j.w. 

• Kozyra B., Komunikacja bez barier, Warszawa 2008 

• Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2000. 

 
b. Netografia: adres strony, stan z dnia:  

• Sztuka Argumentacji (PWN, 2010) – iBUK dostępny w Bibliotece i Czytelni 

 
13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.): Materiał  na platformie ONTE 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Zajęcia zdalne - wykład mgr Joanna Baranowska 

2.Zajęcia warsztatowe mgr Joanna Baranowska 
 
 
 

 


