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Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych  
SYLABUS 2010/2011 

Nazwa przedmiotu 
 

TECHNIKI KOMUNIKOWANIA SIĘ W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWCA 

Liczba kredytów ECTS  
Punkty winny być przyporządkowane 

wszystkim przedmiotom, które kończą się 

ewaluacją, zgodnie z zasadą, że nakład pracy 

przeciętnego studenta przypadający na rok 

akademicki odpowiada 60 punktom ECTS, 

również w przypadku, gdy przedmioty 

pogrupowane są w moduły, lub większe 

„bloki”. Punkty powinny uwzględniać także 

czas studenta poświęcony na wykonanie 

takich zadań obowiązujących w ramach zajęć 

z danego przedmiotu jak prace 

semestralne/roczne/dyplomowe, dysertacje, 

projekty/ćwiczenia realizowane w 

laboratorium, prace terenowe itp. 

1 punkt ECTS 

  

Osoby prowadzące Tytuł naukowy Imię i nazwisko Katedra / Instytut/ 
Centrum/ Inne 

mgr inż. Wojciech Murzyn Erdo - pracownia dobrej 
komunikacji 

Osoba odpowiedzialna za 
przedmiot 

prof. Andrzej 
Kraśniewski 

Wydział EiTI PW 

 

Semestr studiów semestr letni 2010/2011 

Typ przedmiotu  
(możliwości wyboru) 
obowiązkowy O 
 fakultatywny F 

F 

Wymagania wstępne  
Zakres wiadomości / kompetencji / 
umiejętności, jakie powinien już 
posiadać student przed 
rozpoczęciem nauki przedmiotu, a 
także specyfikacja innych 
przedmiotów lub programów, które 
należy zaliczyć wcześniej.                                                                                                                                          
Uwaga: maksymalna objętość tekstu 
to 1/2 standardowej strony A4 

 

Poziom przedmiotu 
Podstawowy P 
Średniozaawansowany Ś 
Zaawansowany Z 

Ś 

Charakter zajęć, liczba godzin w 
semestrze, liczba godzin w 
tygodniu. 
1) podać rodzaj prowadzonych zajęć 

Rodzaj zajęć: wykład (W) z elementami ćwiczeń praktycznych, 

polegających m.in. na mini-prezentacjach i recenzowaniu 

prezentacji 

Wymiar zajęć: 15 godzin w semestrze (7-8 dwugodzinnych sesji 
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dla danego przedmiotu: wykłady 
(W); ćwiczenia (Ć); laboratorium (L); 
projekt (P)                                                     
2)podać liczbę godzin w tygodniu np. 
W - 2; Ć - 2; L - 3; P - 0                                                                                                                            
3) podać liczbę godzin w semestrze 
np. W - 30; Ć - 30; L - 45; P - 0 

zajęć) 

 

Sugerowana liczba godzin pracy 
własnej  

10-15 

Całkowita liczba godzin: 25-30 

Aspekty międzynarodowe 
(jeśli są) 

 

Język wykładowy 
 

polski 

Cel przedmiotu 
 

poznanie przez  słuchaczy zasad tworzenia dokumentów 
(tekstów) związanych z działalnością badawczą oraz zasad 
przygotowywania i prowadzenia prezentacji związanych z 
działalnością badawczą i dydaktyczną 

Treść przedmiotu 
Zasady tworzenia dokumentów (tekstów) związanych i niezwiązanych z działalnością badawczą – 
organizowanie/strukturalizowanie informacji, tworzenie struktury dokumentu, tworzenie tekstu, 
obrazowanie danych, włączanie elementów graficznych, formatowanie. Aspekty prawne i etyczne 
tworzenia dokumentów.  
Zasady przygotowywania i prowadzenia prezentacji związanych z działalnością badawczą i 
dydaktyczną oraz innymi formami działalności naukowca - planowanie i projektowanie prezentacji,  
przygotowanie materiału, tworzenie pomocy wizualnych, prowadzenie prezentacji, odpowiadanie na 
pytania i dyskusja. Gromadzenie i wykorzystanie doświadczeń prezentacyjnych. 

 

 

 

Spis zalecanych lektur 

Lp. Autor, Tytuł, Wydawnictwo, nr stron 

1. 
D.L. Adamy: Preparing and Delivering Effective Technical Presentations, Artech House 
Publishers, Boston - London, 2001. 

2. C. Atkinson: Beyond Bullet Points, Microsoft Press, Waszyngton, 2005. 

3. J.L. Doumont: Trees maps and theorems, Principiae, Belgium, 2009. 

4. 
G. Reynolds: Presentation zen. Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, New Riders 
Press, Berkeley, 2008. 

5. C. Turk: Sztuka przemawiania, Astrum, Wrocław, 2002. 

6. J. Weissman: Sztuka skutecznej prezentacji, Helion, Gliwice, 2007. 

 

Metody oceny 
(zaliczenie, ocena, 
egz. pisemny, egz. ustny, 
projekt) 
 

Ocena  

 

Uwagi dodatkowe 
 

Wszystkie informacje organizacyjne (m.in. komunikaty bieżące) oraz 

materiały dydaktyczne - pliki PowerPointa zawierające plansze 

używane podczas wykładów - są dostępne na stronie 

http://zpt2.tele.pw.edu.pl (wybrać ‘wykłady’) lub bezpośrednio na 
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stronie http://cygnus.tele.pw.edu.pl/~andrzej/TPdokt/tpdokt.htm 

 

Ocena z przedmiotu jest wystawiana z uwzględnieniem: 

- oceny mini-prezentacji i wykonanych w czasie zajęć recenzji 

prezentacji innych uczestników  

- wyników mini-testów 

 

 


