
Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Protokół dyplomatyczny i etykieta menedżera 

Nazwa w języku angielskim: Diplomatic protocol and manager's etiquette 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Wydział Przyrodniczy 

Jednostka realizująca: Instytut Nauk o Zdrowiu 

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

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

Rok studiów: 

Semestr: 

Liczba punktów ECTS: 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Jan Borkowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Jan Borkowski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawami protokołu 
dyplomatycznego oraz podstawowymi zasadami 
obyczajowymi zalecanymi w pracy zawodowej i w 
życiu codziennym 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

WIEDZA 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego 
Zna podstawowe zasady obyczajowe zalecane w pracy zawodowej i w 
życiu codziennym 
Zna podstawowe zasady organizacji zebrań, wizyt, przyjęć i negocjacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

Posiada umiejętność odpowiedniego doboru stroju i zachowania w 
sytuacjach oficjalnych i zawodowych 
Posiada umiejętność organizowania zebrań, rozmów negocjacyjnych, 
wizyt zagranicznych i przyjęć 
Posiada umiejętność przygotowania stołu na oficjalne przyjęcie oraz na 
spotkania biznesowe i towarzyskie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Ma świadomość potrzeby respektowania zasad obyczajowych w 
sytuacjach oficjalnych, w pracy zawodowej i w życiu towarzyskim 
Stosuje zasady składające się na etykietę przynależną do jego profesji i 
statusu społecznego 

Forma i typy zajęć: Wykłady 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ogólne dobre wychowanie i respekt dla zasad 

Treści modułu kształcenia: 



1. Zasady dobrego wychowania (savoir-vivre). 
2. Dobre obyczaje i ich rola w dyplomacji, w pracy menedżera i w życiu towarzyskim. Geneza 

i ewolucja. 
3. Pojęcie, historia i zadania protokołu dyplomatycznego. Podstawowe zasady obowiązujące 

w ramach protokołu dyplomatycznego. 
4. Ubiory. Typy strojów i ubrań oraz zasady ich doboru. 
5. Precedencja, tytulatura, korespondencja, rozmowa. 
6. Organizacja i przebieg uroczystości publicznych. 
7. Organizacja i przebieg spotkań i przyjęć. Rodzaje przyjęć. 
8. Organizacja stołu do rozmów i przyjęć. 
9. Organizacja wizyt zagranicznych. Zasady użyteczne w kontakcie z obcokrajowcami. 
10.Organizacja zebrań, organizacja i przyjmowanie delegacji zagranicznych, organizacja 

negocjacji. 
11 .Spotkania towarzyskie i ich organizacja. 
12. Asertywność, umiejętność przemawiania i sztuka negocjacji w relacjach zawodowych. 
13. Podstawy tworzenia własnego wizerunku w relacjach publicznych. 

Literatura podstawowa: 
1. Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, PISM, Warszawa 2010. 
2. Pietkiewicz E . , Nowoczesny menedżer, Infor, Warszawa 1996. 
3. Pietkiewicz E. , Etykieta menedżera, Twój Styl, Warszawa 1993. 

Literatura dodatkowa: 
1. Ikanowicz C , Piekarski J . W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje w biznesie, Agencja 

Promocji Turystyki MART, Warszawa 1997. 
2. Murdoch A., Kontakty z cudzoziemcami. Poradnik biznesmena, CIM, Warszawa 1996. 
3. Sampson E. , Jak tworzyć własny wizerunek, Dom Wydawniczy A B C , Warszawa 1996. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 
Wykład uzupełniony prezentacjami multimedialnymi oraz symulacjami wybranych sytuacji i zachowań 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Test jednokrotnego wyboru i indywidualna rozmowa końcowa 

Forma i warunki zaliczenia: 
Test jednokrotnego wyboru. Łączna liczba punktów za prawidłowe rozwiązania - 1 0 0 
91-100 p. - ocena bardzo dobra (5,0) 
81-90 p. - ocena dobra plus (4,5) 
71-80 p. - ocena dobra (4,0) 
61-70 p. - ocena dostateczna plus (3,5) 
51-60 p. - ocena dostateczna (3,0) 
Indywidualna rozmowa pozwoli na ostateczne zaakceptowanie wyniku testu lub jego podwyższenie o 10% 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 
1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 

- udział w wykładach - 30 godz. 
- udział w konsultacjach - 1 0 godz. 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 
- samodzielne przygotowanie do zajęć - 1 5 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia - 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 75 godz. 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 
- udział w wykładach - 1 8 godz. 
- udział w konsultacjach - 1 5 godz. 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 
- samodzielne przygotowanie do zajęć - 1 7 godz. 
- przygotowanie do zaliczenia - 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 7 5 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot: 3 Punkty ECTS za przedmiot: 3 


