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Karta przedmiotu: RETORYKA PRZEKAZÓW AUDIOWIZUALNYC H

Forma zaj ęć: wykład 

Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni -
*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

ECTS semestr zimowy 4 semestr letni -

Język przedmiotu polski

Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni -
*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU
1. ukazanie studentom różnych aspektów kultury multimedialnej

2. zapoznanie studentów z semiotyką dzieła audiowizualnego

3. ukazanie studentom możliwości, jaki daje retoryczna analiza form audiowizualnych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. podstawowa orientacja we współczesnej kulturze
2. umiejętność korzystania z różnych form multimedialnych
3. umiejętność krytycznego myślenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. student ma podstawową wiedzę z zakresu kultury audiowizualnej K_W01, K_W02

2. student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu języka filmu K_W04

3. K_W07

4. K_W09

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student zna i rozumie podstawowe metody retorycznej analizy, interpretacji i oceny dzieła 
audiowizualnego

student ma świadomość semiotycznego charakteru retoryki w doniesieniu do przekazów 
audiowizualnych



W kategorii umiejętności

1. student potrafi analizować, interpretować i oceniać wybrane dzieła audiowizualne K_U01, K_U04

2. K_U05

3. student potrafi analizować i oceniać dzieła audiowizualne pod względem etycznym K_U10

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K04

2. K_K06

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

Wykład: wykład tradycyjny + projekcja multimedialna

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład:

1.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

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

Wiedza

student potrafi rozpoznać różne sposoby oddziaływania na odbiorcę poprzez słowo, 
obraz i dźwięk

student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z tworzeniem form 
audiowizualnych

student chce uczestniczyć w życiu kulturalnym korzystając z przekazów audiowizualnych

1. Semiotyczny wymiar retoryki. 2.Retoryka wobec dzieła audiowizualnego. 3. INVENTIO dzieła multimedialnego (topika, narracja multimedialna, 
argumentacja w mediach. 4.DISPOSITIO dzieła multimedialnego - struktura wizualna (ekspozycja, kulminacja, rozwiązanie). 5.ELOCUTIO dzieła 
multimedialnego (stopniowanie, powtórzenie, antyteza, metafora, symbol). 6.Język filmu. 7. Podstawy retorycznej analizy dzieła audiowizualnego.

Egzamin ustny - praktyczny (analiza przez studenta wybranego fragmentu dzieła audiowizualnego (spotu reklamowego, spotu 
wyborczego, wystąpienia polityka, komunikatu, fragmentu filmu itp.) - 100%

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy nt. 

kultury multimedialnej. Nie 
zna metod analizy dzieła 

audiowizualnego. Nie widzi 
związków narzędzi 

retorycznych z analizą, 
interpretacją i oceną form 

audiowizualnych.

Student ma ogólną wiedzę 
nt. kultury audiowizualnej. Ma 

ograniczoną orientację w 
retorycznych narzędziach 

badawczych.

Student ma uporządkowaną 
wiedzę nt. narzędzi 

retorycznych oraz ich 
znaczenia w odbiorze dzieł 

audiowizualnych. Ma 
rozeznanie w w różnych 
sposobach analizy form 

audiowizualnych.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę nt. retoryki 

audiowizualnej. Potrafi wykorzystać 
posiadaną wiedzę w trakcie zajęć 

oraz samodzielnie rozwiązuje 
zadane problemy z jednoczesnym 

uzasadnieniem wyboru ich 
rozwiązań oraz odniesieniem do 
dostępnej literatury przedmiotu.



Umiejętności

Kompetencje społeczne

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Lektura zaleconej literatury 10
Analizy własne dzieł audiowizualnych 40
Przygotowanie do zaliczenia 20

SUMA GODZIN: 100

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. R. Barthes, Retoryka obrazu, przeł. Z. Kruszyński, „Pamiętnik Literacki”, 1985 nr 3
2.

3.

4. P. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 2008
5.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
1.
2.
3.

20 czerwca 2012
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Student nie potrafi 
analizować dzieła 

audiowizualnego. Nie 
rozumie podstawowych 

treści zajęć.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 

interpretuje formy 
audiowizualne. Z pomocą 

prowadzącego rekonstruuje 
podstawowe elementy 

struktury audiowizualnej oraz 
dokonuje jej analizy.  

Student potrafi zaprezentować 
posiadaną wiedzę. Analizuje 

ze zrozumieniem dzieła 
audiowizualne, z pomocą 
prowadzącego rozwiązuje 

stawiane mu problemy.

Student ma opanowane narzędzia 
analizy, interpretacji i oceny dzieł 
audiowizualnych oraz poprawnie, 

samodzielnie z nich korzysta. 

Student nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
uczestniczy w stawianych 

mu zadaniach. Nie próbuje 
odbierać dzieł 

audiowizualnych w sposób 
krytyczny.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale w małym 
stopniu angażuje się w 
dyskusje i 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.

* 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...;

* 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 .

B. Bergstrom, Komunikacja wizualna, przeł. J. Tarnawska, Warszawa 2009
B. Block, Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych, przeł. M. Kuczbajska, 
Warszawa 2010

J. Plisiecki, Film i sztuki tradycyjne, Lublin 2010

M. Hendrykowski, Język ruchomych obrazów, Poznań 1999
L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryjański, Warszawa 2006
E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk (red.) Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, Kraków 2008

dr Artur Mamcarz-Plisiecki


