
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy - semestr letni 5

Język przedmiotu
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RETORYKA STOSOWANA

stopień pierwszy 

studia stacjonarne

Karta przedmiotu TEORETYCZNE PODSTAWY RETORYKI

 wykład z ćwiczeniami

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

polski

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

CEL PRZEDMIOTU
zapoznanie się z podstawami funkcjonowania komunikacji retorycznej
zapoznanie się ze współczesnymi koncepcjami retoryki
analiza podstawowych ujęć podstaw komunikacji retorycznej od starożytności do współczesności

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
podstawowa wiedza dotycząca retoryki, filozofii i kultury antycznej
umiejętność krytycznego myślenia
umiejętność analizy tekstów

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu retoryki w relacji do różnych nauk i 
umiejętności oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
Zna podstawową terminologię z zakresu retoryki
Ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych dziedzin retoryki i ich 
związkach z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych
Ma podstawową wiedzę o instytucjach stosujących komunikację retoryczną, orientację we 
współczesnych formach przekazów retorycznych
Ma wiedzę o normach i regułach prawnoorganizacyjnych oraz moralnych rządzących
instytucjami związanymi z komunikacją retoryczną
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie posiada
dostatecznej wiedzy nt.
teoretycznych podstaw 

retoryki i jej relacji do innych 
dyscyplin. Nie orientuje się w
podstawowej terminologii z 

zakresu komunikacji
retorycznej

Student posiada
dostateczną wiedzę nt.
teoretycznych podstaw 

retoryki i jej relacji do innych 
dyscyplin. Minimalnie 

orientuje się w podstawowej 
terminologii z zakresu 

komunikacji
retorycznej.

Student posiada
dobrą wiedzę nt.

teoretycznych podstaw retoryki i jej 
relacji do innych dyscyplin. Dobrze 

orientuje się w
podstawowej terminologii z zakresu 

komunikacji
retorycznej.

Student ma 
usystematyzowaną i 

ugruntowaną wiedzy nt.
teoretycznych podstaw 

retoryki i jej relacji do innych 
dyscyplin. Bardzo dobrze 

orientuje się w podstawowej 
terminologii z zakresu 

komunikacji
retorycznej.

W kategorii umiejętności
Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem 
różnych źródeł z zakresu retoryki

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych 
autorów oraz formułowania wniosków

W kategorii kompetencji społecznych

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Problematykę wykładu stanowi ujęty w syntetyczny sposób zbiór zagadnień ukazujących rolę i znacznie podstawowych odniesień teoretycznych 
koniecznych dla komunikacji retorycznej. W ramach wykładu przedstawione zostaną następujące zagadnienia: różne sformułowania definicji 

retoryki i ich odniesienia do nauk, struktura ludzkiego poznania, analiza aktów poznawczych (pojęciowanie, sądzenie, rozumowanie), rozumienie 
prawdy (sąd a problem prawdziwości), problem prawdomówności (manipulacja, kłamstwo itp.), rozumienie języka (jego struktura i funkcje), rola 
języka w komunikowaniu oraz rozumienie i znaczenie retoryki na tle artes liberales, retoryka jako sztuka, retoryka w kontekście prawdy, dobra i 
piękna. Istotnym zagadnieniem w tym obszarze rozważań jest współczesne rozumienie retoryki i jej zastosowanie. W ramach ćwiczeń zostaną 
przeprowadzone dyskusje na temat przedstawionych na wykładzie zagadnień. Ponadto skoncentrujemy się na analizie wybranych klasycznych 

tekstów z zakresu podstaw retoryki (Platona, Arystotelesa, Kwintyliana i innych) oraz autorów współczesnych.

METODY DYDAKTYCZNE*

Wykład tradycyjny. Ćwiczenia: praca z tekstem, dyskusje na temat zagadnień przedstawionych na wykładzie, praca pisemna

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład : egzamin ustny - 100%
Ćwiczenia: obecność na zajęciach - 10%, aktywność na zajęciach - 30%, kolokwium zaliczeniowe - 30%, praca pisemna 
- 30%

* 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.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*



Umiej ętno ści

Student nie potrafi
analizować i porządkować

informacji z zakresu 
teoretycznych podstaw 

retoryki. Nie potrafi 
dokonywać krytycznej
analizy i interpretacji 

poruszanych zagadnień.

Student potrafi w stopniu 
dostatecznym

analizować i porządkować
informacje z zakresu 

teoretycznych podstaw 
retoryki oraz  

dokonywać krytycznej
analizy i interpretacji 

poruszanych zagadnień.

Student potrafi właściwie
analizować i porządkować

informacje z zakresu teoretycznych 
podstaw retoryki oraz  
dokonywać krytycznej

analizy i interpretacji poruszanych 
zagadnień.

Student potrafi twórczo
analizować i porządkować

informacje z zakresu 
teoretycznych podstaw 

retoryki oraz  samodzielnie
dokonywać krytycznej
analizy i interpretacji 

poruszanych zagadnień.

Kompetencje społeczne

Student nie angażuje się
w proces zdobywania wiedzy. 

Nie posiada świadomości 
jaką rolę pełni retoryka i 

komunikacja w 
społeczeństwie

Student w stopniu 
dostatecznym angażuje się w 
proces zdobywania wiedzy. 

Posiada minimalną 
świadomość jaką rolę pełni 
retoryka i komunikacja w 

społeczeństwie

Student  angażuje się w proces 
zdobywania wiedzy. Posiada 

świadomość jaką rolę pełni retoryka i 
komunikacja w społeczeństwie

Student aktywnie uczestniczy 
w procesie zdobywania 
wiedzy. Posiada pełną 

świadomość jaka jest rola 
retoryki i komunikacja  w 

społeczeństwie
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Lublin, dn. 20.09.2012 r. dr Paweł Gondek
miejsce, data

* 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*

godziny kontaktowe z nauczycielem 60
przygotowanie się do ćwiczeń 40
napisanie pracy zaliczeniowej 20
przygotowanie do egzaminu 30

SUMA GODZIN: 150
* 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: 5
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

M. Meyer, M. M. Carrilho, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś, Warszawa 2010.
J. Lichański, Retoryka. Historia-teoria-praktyka, t. I-II, Warszawa 2007.
Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988.
M. A. Krąpiec, Język i świat realny, Lublin 1995.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.
Ch. Preleman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. M. Chomicz, Warszawa 2002.
Retoryka, red. M.Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, Warszawa 2008.


