
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni -

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy zaliczenie na ocenę semestr letni -

1.

2.

1.
Odniesienie do 

kierunkowego efektu 
kształcenia

1. K_W07, K_W09
2. K_W11
3. K_W11
4. K_W07, K_W09
5. K_W07, K_W09
6. K_W07, K_W09

7. K_W11
Wiedza na temat kreowania wizerunku z wykorzystaniem pozawerbalnych aspektów 
komunikacji

Znajomość funkcji poszczególnych komponentów komunikacji pozawerbalnej
Wiedza na temat mimiki i pantomimiki, proksemiki i pozawerbalnych aspektów mowy
Znajomość poznawczych efektów i mechanizmów percepcji interpersonalnej 
Wiedza na temat ewolucyjnych i kulturowych uwarunkowań komunikacji niewerbalnej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Wiedza na temat elementów pozawerbalnych w akcji oratorskiej
Rozumienie związku werbalnych i niewerbalnych wymiarów komunikacji

Zapoznanie studentów z podstawowymi składnikami komunikacji niewerbalnej, praktyczna identyfikacja poszczególnych 
elementów komunikacji niewerbalnej oraz wskazanie ich roli w procesie komunikowania się.
Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie analizowania niewerbalnych komponentów komunikacji oraz 
zamierzonego ich wykorzystywania

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
zaliczone przedmioty z dotychczasowego przebiegu studiów

polski

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

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

POZAWERBALNE ELEMENTY AKCJI ORATORSKIEJ

warsztaty

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć
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RETORYKA STOSOWANA

stopień pierwszy 



1. K_U01, K_U03

2. K_U08

3. K_U01, K_U03
4. K_U01, K_U03
5. K_U01, K_U03, K_U08

1. K_K02
2. K_K02
3. K_K02, K_K05

1.
2.

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

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy na 
temat pozawerbalnych 

elementów komunikacji, 
ich rodzajów, 

uwarunkowań i funkcji

Student posiada 
fragmentaryczna wiedzę 
na temat pozawerbalnych 
elementów komunikacji, 

ich rodzajów, 
uwarunkowań i funkcji

Student posiada zadowalającą 
wiedzę na temat pozawerbalnych 

elementów komunikacji, ich 
rodzajów, uwarunkowań i funkcji

Student posiada staranną 
wiedzę na temat 
pozawerbalnych 

elementów komunikacji, 
ich rodzajów, 

uwarunkowań i funkcji

Umiej ętno ści

Student nie potrafi 
dokonać analizy 
poszczególnych 

elementów niewerbalnych 
obserwowanej komunikacji 

oraz przygotować 
samodzielnie własnej akcji 

oratorskiej

Student z pomocą 
nauczyciela potrafi 

dokonać analizy 
poszczególnych 

elementów niewerbalnych 
obserwowanej komunikacji 

oraz przygotować akcję 
oratorską

Student potrafi dokonać analizy 
poszczególnych elementów 

niewerbalnych obserwowanej 
komunikacji oraz przygotować akcję 

oratorską

Student swobodnie i 
bezbłędnie potrafi dokonać 

analizy poszczególnych 
elementów niewerbalnych 
obserwowanej komunikacji 

oraz przygotować akcję 
oratorską z niewielkimi 
jedynie uchybieniami

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Aktywny udział w prowadzonych zajęciach
Przygotowanie akcji oratorskiej 

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. 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.

1) Percepcja interpersonalna w procesie komunikowania się: efekty i mechanizmy 2) Niewerbalne elementy komunikacji - istota i znaczenie w 
procesie komunikowania się. 3) Mimika i pantomimika 4) Proksemika 5) Pozawerbalne aspekty mowy 6)  Cel i kontekst komunikacji a 
wykorzystanie komunikacji niewerbalnej 7) Autoprezentacja  

METODY DYDAKTYCZNE*

1. mini-wykład, 2. prezentacja multimedialna 3. ćwiczenia grupowe, 4. prezentacja indywidualna (case study)

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

Przejrzystość i autentyczność w procesie komunikacji interpersonalnej
Komunikowanie się synergiczne a nie manipulacyjne
Szacunek dla odrębności i indywidualnych różnic w zakresie komunikowania się

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Umiejętność odczytywania sygnałów pozawerbalnych i ich interpretacji
Umiejętność swobodnego stosowania wybranych aspektów komunikacji pozawerbalnej 
Umiejętność dostosowania niewerbalnych aspektów do rodzaju i kontekstu komunikacji

W kategorii kompetencji społecznych

W kategorii umiejętności
Umiejętność rozpoznawania poszczególnych wymiarów komunikacji pozawerbalnej w 
procesie komunikowania się
Umiejętność świadomego wykorzystywania poszczególnych wymiarów komunikacji 
niewerbalnej 



Kompetencje społeczne

Student nie wykazuje 
zaangażowania w nabycie 

umiejętności i postaw 
kształtowanych w trakcie 

zajęć

Student wykazuje znikome 
zaangażowanie w nabycie 

umiejętności i postaw 
kształtowanych w trakcie 

zajęć

Student wykazuje zaangażowanie w 
nabycie umiejętności i postaw 
kształtowanych w trakcie zajęć

Student wykazuje 
wyjątkowe zaangażowanie 
w nabycie umiejętności i 
postaw kształtowanych w 

trakcie zajęć

1.

2.

3.

1.
2.
3.

Lublin, dn.22.08.2012 dr Małgorzata Artymiak
miejsce, data

Leary M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji, Gdańsk: GWP
Domachowski W. (1999). Poza twarzą, poza gestem, Charaktery. nr 1, s. 12-18  
Rusinek M., Załazińska A., (2005).Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Leathers D. G. (2007). Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa
Grove T. G. (2005). Niewerbalne elementy interakcji, w: J. Stewart (red.). Mosty zamiast murów. Podręcznik 
komunikacji interpersonalnej, Warszawa, s. 122-134.
Pease A.B (2003). Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

* 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

praca semestralna 15
SUMA GODZIN: 60

aktywna praca w trakcie zajęć 30
przygotowanie się do zajęć 15

* 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...;

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


