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Informačný list predmetu

Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola 
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP20210
Názov predmetu: 
Prezentačné a komunikačné zručnosti 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
1 hodina prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne
Prezenčná metóda
Počet kreditov: 4 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: nevyžadujú sa 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
V priebehu semestra: 
	Aktívne sa zúčastňovať na prednáškach a seminároch (dovolená absencia 3 hodiny).

Najmenej 3x prezentovať pred skupinou podľa danej štruktúry.
Uskutočniť cvičenia – domáce zadania. 
(Spolu 50 bodov)
V závere semestra:
	3-minútová prezentácia na tému: Dve veci, ktoré som urobil/robím na základe kurzu inak a ako to dopadlo. (20 bodov)
	Písomka (10 bodov)
	Bodové hodnotenie kolegov v skupine podľa troch kritérií: výkon, zlepšenie a príspevok k spoločnému výsledku. (20 bodov za získané hodnotenie práce celého semestra od kolegov)


Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto: 
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
Výsledky vzdelávania:

Ak budú študenti aktívne pracovať, zlepšia svoju schopnosť pozorne počúvať druhého človeka a prežiť to, že má úplne iný vnútorný svet a hľadať porozumenie a prijatie i v nesúhlase. Naučia sa overené pravidlá pre komunikáciu, ktorá zlepšuje vzťahy. Budú viac schopní prezentovať svoj názor zrozumiteľne a presvedčivo. Precvičia si niektoré princípy komunikácie v zamestnaní, aby sa vyhli konfliktom, ohováraniu, aby vedeli čeliť nátlaku a zbytočne si kolegov a nadriadených nepohnevali. Cvičeniami budú inšpirovaní k zdvorilému správaniu a ďalšiemu tréningu v oblasti slušného správania a spoločenskej etikety. 

Stručná osnova predmetu: 
5 hlavných tém:
Prezentačné zručnosti
Komunikácia vo vzťahu
Komunikácia na pracovisku
Komunikácia s vyučujúcimi
Elektronická komunikácia

Trénované zručnosti: 

Schopnosť pomenovať, v čom sa potrebujem zlepšiť, sebareflexia, prijatie feedbacku.
	Počúvanie – Innerview. Počúvanie v konflikte.
	Elektronická komunikácia. 
	Prezentácia – štruktúra presviedčanie, úvod, záver, evidence.
Vyjadrenie opačného názoru.
Vyjadrenie a prijatie uznania, ocenenie prínosu, dávanie feedbacku.
Komunikácia na zlepšovanie vzťahov.
Výber literatúry a ďalších metód ku konkrétnej potrebe zlepšenia v komunikácii.
Etiketa, komunikácia s autoritou.
	Komunikácia v prostredí spoločného záväzku (na pracovisku).
	Zvládanie stresu pri komunikácii a prezentácii.

Príprava prezentácie, tvorba prezentačných štruktúr, tréning.
Odporúčaná literatúra: 
Carnegie, D.: Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí, Príroda 2012
Carnegie, D.: Prejavy na verejnosti, Príroda 2011
Wolfová, I.: Etiketa v zaměstnání, Grada 2007
Sprenger, R. K.: Princip zodpovědnosti, Pragma 1995
Cloud, H., Townsend, C.: Hranice. Porta Libri 2013
Křivohlavý, J. (1988). Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
Slovenský a český jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 52
A
B
C
D
E
FX

57,1%
31,6%
8,2%
1,0 %
0 %
2,1%
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