
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 2

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni Z
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1.
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Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

1. K_W11

2. K_W12

3. K_W15

Student ma podstawową wiedzę o specyfice komunikacji językowej i jej funkcjach w 
zakresie moralności

Student ma podstawową wiedzę o udziale moralności w budowaniu struktur 
społecznych związanych z komunikacją retoryczną.

Student ma wiedzę o normach i regułach moralnych rządzących instytucjami 
związanymi z komunikacją retoryczną

Umiejętność analizowania tekstów naukowych
Umiejętność krytycznego myślenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

Dyskusja nad głównymi stanowiskami w sprawie statusu etosu w retoryce

Analiza konsekwencji braku etosu w retoryce
WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Podstawowa wiedza w zakresie historii etyki i historii retoryki

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

Karta przedmiotu: ETOS W RETORYCE

konwersatorium

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć
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* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a 
także terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także terminy odbiegające od regulaminowych). Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy 
ustne lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

Zlecone prezentacje omawianych tekstów (50%)
Aktywność w pracy na zajęciach (50%)
Nieobecność studenta na ponad 20% zajęć powoduje obniżenie oceny o 1 stopień

METODY DYDAKTYCZNE*

Dyskusja zwykła, wielokrotna lub efektywna.

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z miejscem etosu w 
retoryce.

Student ma świadomość roli etosu w retoryce dla kształtowania odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego.

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Wspólna analiza wybranych publikacji na temat obecności etosu w retoryce na poziomie życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem mediów, 
edukacji, prawa, polityki, religii, państwa, rodziny i narodu. 

Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania na rzecz roli etosu w 
retoryce.

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących etosu w 
retoryce.

Student prawidłowo posługuje się systemami moralnymi w ocenie komunikacji 
retorycznej. Dostrzega i analizuje dylematy etyczne.

W kategorii kompetencji społecznych

W kategorii umiejętności



Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy: (1) o 

specyfice komunikacji 
językowej i jej funkcjach w 
zakresie moralności; (2) o 

udziale moralności w 
budowaniu struktur 

społecznych związanych z 
komunikacją retoryczną; 
(3) o normach i regułach 
moralnych rządzących 

instytucjami związanymi z 
komunikacją retoryczną.

Student posiada ogólną i 
ograniczoną wiedzę (1) o 

specyfice komunikacji 
językowej i jej funkcjach w 
zakresie moralności; (2) o 

udziale moralności w 
budowaniu struktur 

społecznych związanych z 
komunikacją retoryczną; (3) 

o normach i regułach 
moralnych rządzących 

instytucjami związanymi z 
komunikacją retoryczną.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę (1) o 

specyfice komunikacji 
językowej i jej funkcjach w 
zakresie moralności; (2) o 

udziale moralności w 
budowaniu struktur 

społecznych związanych z 
komunikacją retoryczną; (3) o 

normach i regułach 
moralnych rządzących 

instytucjami związanymi z 
komunikacją retoryczną. 

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę (1) o specyfice 

komunikacji językowej i jej 
funkcjach w zakresie moralności; 

(2) o udziale moralności w 
budowaniu struktur społecznych 

związanych z komunikacją 
retoryczną; (3) o normach i 

regułach moralnych rządzących 
instytucjami związanymi z 
komunikacją retoryczną. 

Umiej ętno ści

Student nie posiada 
umiejętności: (1) 
merytorycznego 

argumentowania na rzecz 
roli etosu w retoryce, (2) 
przygotowania wystąpień 

ustnych, dotyczących 
statusu etosu w retoryce; 

(3) prawidłowego 
posługiwania się 

systemami moralnymi w 
ocenie komunikacji 

retorycznej – nie dostrzega 
i nie analizuje dylematów 

etycznych.

Student w stopniu 
minimalnym, z pomocą 

prowadzącego, potrafi (1) 
dokonać merytorycznej 

argumentacji na rzecz roli 
etosu w retoryce, (2) 

przygotować wystąpienia 
ustne, dotyczące statusu 

etosu w retoryce; (3) 
prawidłowo posługiwać się 
systemami moralnymi w 

ocenie komunikacji 
retorycznej.

Student potrafi samodzielnie 
(1) dokonać merytorycznej 
argumentacji na rzecz roli 

etosu w retoryce, (2) 
przygotować wystąpienia 
ustne, dotyczące statusu 

etosu w retoryce; (3) 
prawidłowo posługiwać się 
systemami moralnymi w 

ocenie komunikacji 
retorycznej – potrafi dostrzec 

i zanalizować dylematy 
etyczne.

Student ma opanowane narzędzia 
analizy i syntezy posiadanej wiedzy 
nt. (1) merytorycznej argumentacji 
na rzecz roli etosu w retoryce, (2) 
przygotowania wystąpień ustnych, 

dotyczących statusu etosu w 
retoryce; (3) prawidłowego 

posługiwania się systemami 
moralnymi w ocenie komunikacji 

retorycznej.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*



Kompetencje 
społeczne

Student nie potrafi: (1) 
identyfikować i rozstrzygać 
dylematów związanych z 

miejscem etosu w 
retoryce, (2) dostrzec roli 

etosu w retoryce dla 
kształtowania 

odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa 

kulturowego.

Student jest obecny na 
zajęciach, ale jego postawa 
jest pozbawiona większego 

zaangażowania.

Student aktywnie uczestniczy 
w zajęciach, jest otwarty na 

potrzebę pogłębiania 
posiadanej wiedzy i 

umiejętności.

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach oraz z własnej inicjatywy 

pogłębia i doskonali posiadaną 
wiedzę i umiejętności.
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3.

1.

2.

20.06.2012
miejsce, data

ks. Paweł Tarasiewicz
podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Michael Kearns, Ethos, Morality, and Narrative Structure: Theory and Response, Rocky Mountain Review of Language and 
Literature, Vol. 56, No. 2 (2002), pp. 61-78
Todd S. Frobish, An Origin of a Theory: A Comparison of Ethos in the Homeric “Iliad” with That Found in Aristotle’s 
“Rhetoric”, Rhetoric Review, Vol. 22, No. 1 (2003), pp. 16-30

„Ethos” 2012 nr 1-2: Ethos słowa
Richard M. Weaver, The ethics of rhetoric, Davis CA 1985, pp. 3-26
Roger Gilles, Richard Weaver Revisited: Rhetoric Left, Right, and Middle, Rhetoric Review 15 (Fall 1996): 128-41

* 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 .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Przygotowanie się do zajęć 30
SUMA GODZIN: 60

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie potrafi 
tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kompetencji...;


