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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   System komunikacji interpersonalnej 

Nazwa w języku angielskim:   Interpersonal communication system 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   obszar nauk społecznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Edukacji 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  II stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:  III 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Lucjan Rzeszutek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Lucjan Rzeszutek 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założenia i Cele: Zaznajomienie studentów  
z podstawami teorii komunikacji 
interpersonalnej, doskonalenie indywidualnych 
umiejętności w tym zakresie   

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student posiada wiedzę o człowieku, pogłębioną w odniesieniu do aktywności 
człowieka jako nadawcy i odbiorcy aktów komunikacyjnych 

S2A_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania uwarunkowań procesu 
komunikacji interpersonalnej, przyczyn jej zakłóceń, potrafi formułować własne opinie 
dotyczące barier czynników zaburzających proces komunikacji. 

S2A_U01 
S2A_U02 

U_02 
posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej dotyczącej wybranego aspektu 
komunikacji interpersonalnej. 

S2A_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o 
wymiar interdyscyplinarny. 

S2A_K06 

Forma i typy zajęć:  Wykład – 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 -  

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie -  komunikacja międzyludzka. Komunikacja niewerbalna: funkcje komunikacji niewerbalnej; 

subsystemy komunikacji niewerbalnej; dziesięć podstawowych form niewerbalnego komunikowania się 

ludzi Komunikacja werbalna- językowa; rodzaje wypowiedzi werbalnych. Dialogowe formy w komunikacji 

interpersonalnej (rozmowy, dyskusje, negocjacje). Asertywność; istota pojęcia asertywności; techniki 

pozwalające na obronę swoich praw w kontaktach interpersonalnych.; zasady organizacji wypowiedzi i 

zasady organizacji kontaktu interpersonalnego; zasady prowadzenia dyskusji; grupowe formy 



rozwiązywania problemów; techniki dyskusji twórczej; typologia konfliktów międzyludzkich; zasady 

prowadzenia negocjacji. 

Literatura podstawowa: 

1. J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2014 
2. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002 

Literatura dodatkowa: 

1. Pease A i B, Mowa ciała, Poznań 2007 
2. Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych, Warszawa 1999 
3. Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2001 
4. Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład (z elementami dyskusji) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wiedza:  

W_01 – weryfikacja efektu w postaci odpowiedzi ustnej w ramach zaliczenia. 

Umiejętności:  

U_01 – weryfikacja efektu w postaci odpowiedzi ustnej w ramach zaliczenia.  

U_02 – weryfikacja efektu w postaci eseju pisanego w ramach zaliczenia. 
Kompetencje społeczne:  

K_01 – weryfikacja efektu w postaci eseju pisanego oraz odpowiedzi ustnej w ramach zaliczenia. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie ustne -  wiedza i umiejętność zastosowania tej wiedzy do interpretacji wybranej sytuacji 

komunikacyjnej – 80% oceny. 

Esej – na jeden z tematów do wyboru  - 20% oceny. 

Bilans punktów ECTS*: 

Wykład 30 godz. 
Konsultacje 7,5 godz. 
Zaliczenie przedmiotu 2,5 godz. 
Studia nad literaturą przedmiotu 25 godzin 
Przygotowanie do zaliczenia 13 godz. 
Łącznie 75 godz.  
3 pkt. ECTS 

Wykład 18 godz. 
Konsultacje 7,5 godz. 
Zaliczenie przedmiotu 4,5 godz. 
Studia nad literaturą przedmiotu 25 godzin 
Przygotowanie do zaliczenia 20 godz. 
Łącznie 75 godz.  
3 pkt. ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 


