
Specjalność międzykierunkowa 

Negocjacje w biznesie 

 

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI: Czy chcesz zdobyć ważną umiejętność 

komunikowania się - ze wszystkimi i przez całe życie - umiejętność negocjowania? 

 

Nadeszła era partnerstwa (ale na pewno niebawem nadejdzie!) i negocjacji w różnych 

wymiarach życia społecznego. Efektywne negocjacje zyskują na wadze szczególnie dziś, w 

dobie globalizacji, ciągłej zmiany i turbulentnego otoczenia. Uczestnicy życia gospodarczego 

są zmuszeni do bezustannych kontaktów o charakterze negocjacyjnym, czego najlepszym 

przykładem jest Unia Europejska. 

 

Również życie polityczne pełne jest negocjacji, zarówno najwyższym szczeblu 

międzynarodowym jak i na poziomie partii, koalicji i ugrupowań. 

 

Specjalność Negocjacje w biznesie przenika tradycyjne kierunki ekonomiczne i specjalności, 

w których dominuje podejście sektorowe i branżowe, co czyni ją przydatną dla większości 

studentów w SGH, która w swojej nazwie ma ciągle słowo „handel”. 

 

Negocjacje w biznesie 

Program specjalności międzykierunkowej 

  

Nazwa przedmiotu 

Wymiar godzin 
Punkty 

ECTS 
ST i 
N(P) 

N(S-N) 

Przedmioty 

OBOWIĄZKOWE 

 
tworzące 

specjalność: 

Negocjacje (224300) 30 14+7 3 

Zarządzanie kapitałem ludzkim 
(222600 lub 226170) 

30  
3 

Etyka w biznesie (222160 lub 
222161) 

30 14+7 3 

Przedsiębiorczość (222570 lub 
220500) 

30 14+7 3 

razem 120  12 

  

Nazwa przedmiotu 

Wymiar godzin 
Punkty 

ECTS 
ST i 
N(P) 

N(S-N) 

 

 
 

Przedmioty 

FAKULTATYWNE 

tworzące 

specjalność: 

Negocjowanie I zawieranie umów z 
partnerem handlowym (236279) 

30 14+7     3 

Dyplomacja gospodarcza (223200) 30 
14+7 3 

Proces motywowania pracowników 
(231090) 

30 
14+7 3 

Trening komunikacji menedżerskiej I 
handlowej (235880) 

30 
14+7 3 

Rozwiązywanie konfliktów w 
zespole (237070) 

30 
14+7 3 

razem   9 

Łączna liczba 

punktów ECTS 

21 



FORMALNOŚCI: Należy wybrać odpowiednie przedmioty w Wirtualnym Dziekanacie 
(zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami). 

 

Kierownik specjalności międzykierunkowej Negocjacje w biznesie: 

dr Grzegorz Myśliwiec 

 
 

Sekretariat specjalności międzykierunkowej Negocjacje w biznesie: 

Instytut Kapitału Ludzkiego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

Budynek Główny, pokój 102 (I piętro)

Telefon: (22) 564 94 50

Telefon/fax: (22) 564 94 51

 

Opłata za świadectwo specjalności międzykierunkowej wynosi 30 zł. 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 


