
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy semestr letni 3

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy semestr letni Zo
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2.

...

1.
2.
...

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

1. K_W05

2. K_W09

W kategorii wiedzy
Ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych dziedzin retoryki i ich 

związkach z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych.
Ma świadomość kompleksowej natury języka komunikacji retorycznej oraz jego złożoności 

historycznej i zmienności jego znaczeń.

podstawowa ogólna wiedza językowa
umiejętność analizowania tekstów 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Syntetyczne przedstawienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu analizy wypowiedzi retorycznej. 
Doskonalenie przez studenta opisu funkcji, jakie pełnią figury retoryczne (środki stylistyczne) w różnego typu 

wypowiedziach.

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

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: Retoryczne środki wyrazu

konwersatorium

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

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013

retoryka stosowana

stopień pierwszy



1. K_U04

2. K_U01

1. K_K05
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza
Student nie posiada 

podstawowej wiedzy na 
temat figur retorycznych.

Student posiada 
powierzchowną wiedzę na 
temat figur retorycznych 

oraz ich fukcji w tekstach.

Student posiada uporządkowaną 
wiedzę na temat retorycznych 
środków wyrazu oraz funkcji 

pełnionych przez nie w tekstach.

Student ma 
usystematyzowaną i 

pogłębioną wiedzę na 
temat retorycznych 
środków wyrazu oraz 

funkcji pełnionych przez 
nie w tekście. Dobrze 

orientuje się w dostępnej 
literaturze przedmiotu. 

aktywność na zajęciach - 10%
* 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 tak e terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (tak e 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.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
3 pisemne prace zaliczeniowe - 40 %

kolokwium z przerobionego materiału - 50 %

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
Treści programowe dotyczą tzw. ozdobności – jednej z cech wypowiedzi retorycznej. Podczas zajęć dokonuje się przeglądu figur i tropów 

retorycznych (środków stylistycznych) oraz określa ich funkcje w konkretnym tekście. 

Zakłada się (zamierzone efekty kształcenia), iż student będzie potrafił rozpoznawać, zdefiniować i opisywać najważniejsze środki stylistyczne 
właściwe dla różnego typu wypowiedzi  retorycznych (np. mowa doradcza, oceniająca, kazanie, laudacja).

METODY DYDAKTYCZNE*

praca z tekstem, metody warsztatowe 

W kategorii kompetencji społecznych
Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za 

zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy.

W kategorii umiejętności
Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami 

badawczymi z zakresu retoryki stosowanej w typowych sytuacjach profesjonalnych.
Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem 

różnych źródeł z zakresu retoryki.



Umiej ętno ści
Student nie potrafi 
analizować tekstu.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 
rozumie treść  zajęć. Z 
pomocą prowadzącego 
dokonuje analizy tekstu. 

Student potrafi zaprezentować 
posiadaną wiedzę, potrafi też 

wykorzystać  ją w sposób 
praktyczny.  

Student dobrze opanował 
narzędzia analizy - 

poprawnie i samodzielnie z 
nich korzysta.

Kompetencje społeczne

Student nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
wywiązuje się ze 

stawianych mu celów i 
zadań.

Student w sposób bierny 
uczestniczy w zajęciach. 

W małym stopniu korzysta 
z dostępnej literatury 

przedmiotu.

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, pogłębia posiadaną 

wiedzę i umiejętności.

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach. Z 
własnej inicjatywy pogłębia 

i doskonali posiadaną 
wiedzę i  umiejętności.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Lublin, 19 czerwca 2012 r.
dr Małgorzata Nowak-Barcińska 

miejsce, data

Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001.
Retoryka na ambonie, red. P. Urbański, Kraków 2003

P. H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 2000.
M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990
J. Z. Lichański, Retoryka: historia, teoria, praktyka, t.1-2, Warszawa 2007.

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: 3
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

...
SUMA GODZIN: 90

przygotowanie się do zajęć - lektura zaleconej literatury, konsultacje 50
napisanie 3 prac zaliczeniowych 10

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...;


