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CEL PRZEDMIOTU
1. Zdobycie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem mówionym i pisanym.
2. Opanowanie sztuki jasnego, poprawnego i stosownego wyrażania myśli, a także dyskusji i argumentowania.
3.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Podstawowa wiedza z zakresu filozofii.
2. Umiejętność korygowania własnych błędów w oparciu o nowo zdobytą wiedzę.
3. Umiejętność syntetyzowania zdobytej wiedzy i formułowania sądów w oparciu o dostępne dane.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W25

2. K_W27

3. K_W34

W kategorii umiejętności
1. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i porządkować informacje. K_U01

2. K_U02

3. K_U06

W kategorii kompetencji społecznych
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

2. K_K05

Nabycie podstawowych zasad savoir vivre, wiedzy dotyczącej tytulatury i podstaw protokołu dyplomatycznego.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student zna i rozumie podstawowe wybrane metody interpretacji różnych wytworów kultury, 
a w szczególności tekstów literackich i wystąpień mówionych. 

Student ma świadomość złożoności języka i jego historycznych, społecznych, uwarunkowań, 
a także ma świadomość jego zmienności.

Student posiada wiedzę na temat dynamiki zjawisk społeczno-kulturowych, a w 
szczególności języka.

Student posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące umiejętność postawienia 
problemu, dobór metod i narzędzi badawczych oraz zredagowanie i zaprezentowanie 

wyników tych badań.
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów  innych 

autorów, oraz formułowania wniosków.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego narodu, 
ojczyzny, a także regionu i Europy.



TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Metody dialogowe, praca z tekstem, praca w grupie

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

1.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

1. Elementy sztuki słowa mówionego. 2. Elementy komunikacji niewerbalnej i ich znaczenie w wystąpieniach publicznych. 3. Planowanie i 
komponowanie wypowiedzi według zasad dispositio. 4. Formy i rola argumentacji w wystąpieniach publicznych. 5. Etykieta wystąpień publicznych. 6. 

Sztuka autoprezentacji. 7. Savoire - vivre. 8. Tytulatura i elementy protokołu dyplomatycznego.

Frekwencja, aktywny udział studenta w proponowanych na zajęciach ćwiczeniach, a także sprawdzian pisemny i ustna 
prezentacja wybranego tekstu.

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy z 

zakresu przedmiotu, nie 
ma orientacji w 

podejmowanej tematyce, 
nie zna aktualnej literatury 

przedmiotu.

Student posiada ogólną 
wiedzę z zakresu 
przedmiotu. Ma 

ograniczoną znajomość 
aktualnie dyskutowanych 
kwestii z zakresu treści 

przedmiotu.

Student posiada uporządkowaną 
wiedzę z zakresu przedmiotu oraz jej 

relacji do innych dyscyplin. Potrafi 
zauważać i eliminować błędy 

językowe.

Student ma 
usystematyzowaną i 

ugruntowaną wiedzę z 
zakresu przedmiotu i  

relacji do innych dyscyplin. 
Potrafi wykorzystać 
posiadaną wiedzę w 

trakcie zajęć oraz 
samodzielnie rozwiązuje 

zadane problemy z 
jednoczesnym ich 

uzasadnieniem, a ponadto 
poczynił widoczne postępy 

w zakresie kultury 
mówienia.

Student nie potrafi 
analizować i nie rozumie 

podstawowych treści zajęć; 
nie potrafi spisywać swoich 

obserwacji, nie umie 
tworzyć własnych narzędzi 
pracy ani posługiwać się 

nimi.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 
rozumie treści zajęć,  

rekonstruuje z grubsza 
treść tekstu źródłowego 

oraz dokonuje jego analizy. 

Student potrafi zaprezentować 
posiadaną wiedzę, a także w sposób 
poprawny z niej korzysta w sytuacji 

problemowej. Czyta ze 
zrozumieniem teksty, z pomocą 

prowadzącego rozwiązuje stawiane 
mu problemy.

Student ma opanowane 
narzędzia analizy i syntezy 

posiadanej wiedzy (z 
odniesieniem do aktualnej 
literatury przedmiotu) oraz 
poprawnie, samodzielnie z 
nich korzysta w sytuacjach 

problemowych. 

Student rzadko uczestniczy 
w zajęciach, nie angażuje 
się w proces zdobywania 
wiedzy, nie wywiązuje się 
ze stawianych mu celów i 
zadań, nie uczestniczy w 

dyskusji na temat  
stawianych problemów.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego 

postawa jest bierna, 
pozbawiona kreatywności i 
zaangażowania. W małym 

stopniu  korzysta z 
dostępnej literatury 

przedmiotu. 

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, wykazuje otwartość na 
potrzebę pogłębiania posiadanej 
wiedzy i umiejętności. Chętnie 

angażuje się w dyskusje.

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z 
własnej inicjatywy pogłębia 

i doskonali posiadaną 
wiedzę i umiejętności. W 

sposób wnikliwy korzysta z 
dostępnej literatury 

przedmiotu.



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie się do zajęć 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. P. Jaroszyński, Kultura żywego słowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i ćwiczenia, Szczecinek 2008

2.

3.

4.
5. T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Warszawa 2005

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa 1994
2. J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995
3. R. H. Żuchowski, „Encyklopedia” dobrych manier, Lublin 2003
4.

Lublin, 28.07.2012 mgr Joanna Kiereś-Łach
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

A. Budzyńska-Daca, Pronuntiatio, czyli sztuka wygłaszania mowy, w: Retoryka, red. M. Barłowska, , A. Budzyńska-Daca, 
P. Wilczek, Warszawa 2008
A. Budzyńska-Daca, Sztuka argumentacji, w: Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, Warszawa 
2008
D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, przeł. M. Trzcińska, Warszawa 2007

H. T. Zgółkowie, Językowy savoir vivre, Poznań 1993
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