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NEGOCJACJE W BIZNESIE 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3NEB 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu przedmiot do wyboru  (ME_4). 

Rok studiów /semestr 3 rok, 2 semestr 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów)  

Zarządzanie 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład 15 godz. 

Ćwiczenia 15 godz. 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą negocjacji i komunikacji w procesach 

biznesowych. Studenci poznają sposoby i style negocjacji oraz podejście do negocjacji w 

różnych kulturach i krajach. Zapoznani zostaną również z wpływem błędów poznawczych i 

heurystyk na procesy negocjacyjne. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład - wykład z użyciem prezentacji multimedialnych. Zliczenie przedmiotu na 

podstawie egzaminu końcowego w formie odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania, z puli 

znanej wcześniej studentom. 

Ćwiczenia - zadania angażujące studentów, studia przypadków. Zaliczenie ćwiczeń na 

podstawie zrealizowanych zadań oraz kolokwium końcowego 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. posiada wiedzę o na temat roli negocjacji w prowadzeniu działalności biznesowej E1A_W06 

2. potrafi samodzielnie dokształcać się E1A_U17 

3. podejmuje próby rozwiązywania konfliktów za pomocą metod negocjacyjnych E1A_U13 

4. potrafi prowadzić negocjacje  w grupie, przyjmując w niej różne role E1A_K04 
 

  



 

Punkty ECTS 3 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w wykładach 15 

Przygotowanie się do wykładu 5 

Udział w ćwiczeniach 15 

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 20 

Egzamin 1 

Łączny nakład pracy studenta 76 
 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36 1,5 

o charakterze praktycznym 35 1,5 

  

Data opracowania: 11.02.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr Tomasz Poskrobko 

 

 

 

  



SYLABUS 
A. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Negocjacje w biznesie 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3NEB 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

3 rok, 2 semestr 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia 

zajęć 

Wykład  

15 godz. 

Liczba punktów 

ECTS 

 

Prowadzący  Dr Tomasz Poskrobko - prowadzący wykład i egzaminujący 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Rola negocjacji w biznesie 

2. Modele negocjacji 

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach 

4. Erysyka w negocjacjach 

5. Kulturowe uwarunkowania negocjacji 

6. Błędy poznawcze i heurystyki a negocjacje w biznesie 

Efekty kształcenia 

wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

Efekty kształcenia: 

 posiada wiedzę o na temat roli negocjacji w prowadzeniu działalności 

biznesowej 

 potrafi samodzielnie dokształcać się 

Weryfikacja efektów kształcenia: 

 Weryfikacja obu efektów nastąpi w toku egzaminu ustnego. 

Forma i warunki 

zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunki zaliczenia: 

 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie założonych do realizacji 

w ramach ćwiczeń efektów kształcenia  

 Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin 

Studiów. 

Forma zaliczenia:  

 Egzamin ustny weryfikujący założone efekty kształcenia 

Wykaz literatury 

podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

 K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Wyd. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2014; 

 J. Stelmach, B. Brożek, Negocjacje, Wyd. Copernicus Center Press, Kraków 

2014 

 W. Wasilewska, Efektywne negocjacje w biznesie. Przewodnik, Wyd. 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dostęp on-line: 

http://www.uwm.edu.pl/pa/fileadmin/pliki_do_pobrania/przewodnik_negocjacj

e.pdf 

Literatura uzupełniająca: 

 Khaneman, Pułapki myślenia. o myśleniu szybkim i wolnym, Wyd. Media 

Rodzina, Warszawa 2012 

 Ch. Hampden¬Turner., A. Trompenaars, Siedem wymiarów kultury, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2002 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 



 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Negocjacje w biznesie 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3NEB 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

3 rok, 2 semestr 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia 

zajęć 

Ćwiczenia 

15 godz. 

Liczba punktów 

ECTS 

 

Prowadzący  

 

 

mgr StanislavPilžys - prowadzący ćwiczenia  

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Sylwetki negocjatora 

2. Techniki negocjacyjne 

3. Fazy przebiegu negocjacji 

4. Strategie i taktyki negocjacji 

5. Scenariusz i program rozmowy negocjacyjnej 

Efekty kształcenia 

wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

Efekty kształcenia: 

 posiada wiedzę o na temat roli negocjacji w prowadzeniu działalności 

biznesowej 

 podejmuje próby rozwiązywania konfliktów za pomocą metod negocjacyjnych 

 potrafi prowadzić negocjacje  w grupie, przyjmując w niej różne role 

Weryfikacja efektów kształcenia: 

 Weryfikacja efektu E1A_W06 nastąpi na podstawie kolokwium 

 Weryfikacja pozostałych efektów nastąpi w toku realizacji zajęć ćwiczeniowych. 

Forma i warunki 

zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunki zaliczenia: 

 Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest aktywne uczestnictwo w 

ćwiczeniach  

Forma zaliczenia: 

 Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach (udział w studiach przypadków i 

projektach realizowanych podczas zajęć) 

 Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru 

Wykaz literatury 

podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

 K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Wyd. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2014; 

 W. Wasilewska, Efektywne negocjacje w biznesie. Przewodnik, Wyd. 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dostęp on-line: 

http://www.uwm.edu.pl/pa/fileadmin/pliki_do_pobrania/przewodnik_negocjacj

e.pdf 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 



                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 


