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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-H206 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Negocjacje - strategie i techniki 

w j. angielskim 
Negotiation - Strategies and 
Techniques 

Kierownik przedmiotu dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz 

Jednostka prowadząca WAiNS PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obieralny HES Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

2 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo - 2 - - 

łącznie w semestrze - 30 - - 

Zgodnie z §11 pkt. 7 Regulaminu Studiów w PW obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 

Wymagania wstępne i zasady ogólne 

Brak wymagań wstępnych. 

W trakcie nie wolno robić zdjęć i nagrywać. Materiały udostępniane studentom nie mogą być powielane ani rozpowszechniane. 
Prowadzącym przysługują autorskie prawa osobiste. 

Organizacja i warunki zaliczenia zajęć (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

 

Ćwiczenia audytoryjne 

Obecność obowiązkowa. Jeśli student przekroczy limit nieobecności określony w regulaminie, a chce zaliczyć przedmiot musi wcześniej 
zaliczyć materiał z zajęć, na których nie był obecny. 

W przypadku niezaliczenia przedmiotu kończącego się oceną zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego typu zajęć w ramach danego 
przedmiotu student powtarza przedmiot w całości. 

Zaliczenie przedmiotu kończy się zaliczeniem poprzez ocenę z pracy semestralnej  

Efekty uczenia się z zajęć sprawdzane są podczas całego semestru i w ramach kolokwium albo testu.  

Inne informacje: 

1. Test lub kolokwium zaliczeniowe studenci piszą  na przedostatnich zajęciach 

2. Jeśli zostanie wybrana odpowiedź ustna to zaliczenie odbywa się na dwóch ostatnich zajęciach 

3. Informacja o ocenie przekazywana jest studentom w dniu ostatnich zajęć 

Praca semestralna to test końcowy lub kolokwium pisemne. 

 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Zaliczenie przedmiotu 
1) obecność na zajęciach, 
2) punktowany aktywny udział w zajęciach (partycypacja w ćwiczeniach, udział w dyskusji), 
3) uzyskanie pozytywnego wyniku z pisemnego kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru z możliwymi pytaniami otwartymi – 20 
punktów.  
Skala ocen: 
do 10 pkt ndst -   2,0 
11-12 pkt dst - 3,0 
13-14 pkt dst+ - 3,5 
15-16  pkt db - 4,0 
17-18 pkt db - 4,5 

19-20 pkt bdb - 5,0 

Praca semestralna to test końcowy, kolokwium pisemne. 

Metody sprawdzenia efektów: 

1. Praca na ćwiczeniach 
2. Praca semestralna i jej obrona (dyskusja na temat zaproponowanych przez autora pracy rozwiązań) – 50 pkt. 
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