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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Fundamentals of Interpersonal Communication Group Work, PG_00041985

Kierunek studiów Energetyka (studia w jęz. angielskim), Energetyka (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Małgorzata Śmiałek-Telega
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. Irena Dziwisz-Olszak

mgr inż. Dominik Kreft

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Fundamentals of Interpersonal Communication Group Work, PG_00041985 - Moodle ID: 19474
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=19474

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 40.0 75

Cel przedmiotu Wyszukiwanie informacji na zadany temat. Przedstawienie swojej opinii na konkretny temat w postaci 
prezentacji multimedialnej uwzględniając grupę odbiorców. Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności 
wystąpień publicznych oraz zdobycie podstawowych informacji na temat komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej, zasad wypowiedzi (retoryka) , etyki wypowiedzi, zasad prowadzania dyskusji, podstaw 
dobrego wychowania . Przedstawienie swojej opinii na dowolnie wybrany temat.

 

Zajęcia pomagają usprawnić komunikację w języku angielskim na wielu płaszczyznach m.in. naukowych, 
społecznych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W71] ma wiedzę ogólną z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych

 

[K6_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów w 
środowisku społecznym

 

[K6_K71] ma świadomość 
potrzeby korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

 

Treści przedmiotu Przedmiot składa się z trzech części. Pierwszą częścią przedmiotu jest przedstawienie przez prowadzącego 
zasad przygotowania i wygłoszenia dobrego wystąpienia publicznego oraz rozdzielenie tematów prezentacji 
multimedialnych pomiędzy uczestników zajęć. Drugą częścią przedmiotu są zajęcia. na których studenci 
wygłaszają wystąpienia na z góry narzucony temat. Trzecią częścią przedmiotu jest wygłoszenie przez 
uczestników zajęć prezentacji na wybrany, dowolny temat.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Każdy student przygotowuje dwie 
prezentacje multimedialne 
trwające 35 min. Ocena końcowa 
jest średnią ocen uzyskanych z 
obu wystąpień.

60.0% 80.0%

Aktywny udział w dyskusji 60.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej. GWP, Gdańsk 2003.

 

 Wiszniewski A., Jak przekonywująco mówić i przemawiać , PWN, 
Warszawa-Wrocław 1994.

 

Uzupełniająca lista lektur Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka . Antykwa, Kraków 2000.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


