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stopień pierwszy
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Argumentacja retoryczna

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
kształcenie studentów w zakresie kultury ogólnologicznej

zaliczenie podstawowego kursu z zakresu logiki ogólnej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

dostarczenie narzędzi krytycznego myślenia i wyrażania myśli

zdobycie umiejętności analizowania cudzej argumentacji oraz prawidłowego dobierania i formułowania własnych argumentów

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

W kategorii wiedzy
znajomość podstawowych rodzajów rozumowań prostych i złożonych
znajomość podstawowych rodzajów błędów rozumowań i chwytów erystycznych
znajomość podstawowych zasad prowadzenia dyskusji naukowej i rzetelnego dyskursu 
publicznego

W kategorii umiejętności
umiejętność dokonania krytycznej analizy wypowiedzi argumentacyjnych
umiejętność wychwytywania błędów rozumowań popełnionych w argumentacji 
umiejętność rekonstruowania schematów argumentacji i formułowania wypowiedzi 
argumentacyjnych

W kategorii kompetencji społecznych
student potrafi uczciwie wejść w merytoryczną dyskusję
student potrafi poprawnie formułować argumenty na rzecz bronionej przez siebie tezy

student potrafi wychwycić błędy rozumowań i chwyty erystyczne w wypowiedzi adwersarza
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Efekty kształcenia

Wiedza

Umiej ętno ści

Kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Pojęcie argumentacji. Główne pytania dotyczące argumentacji. Współczesne badania nad argumentacją. Analiza argumentacji. Ocena poprawności 
rozumowań przeprowadzonych w argumentacji. Prezentacja wypowiedzi argumentacyjnych

METODY DYDAKTYCZNE*

wykład:  wykład, pogadanka; ćwiczenia:  dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem
*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
ocenianie ciągłe
projekty i ćwiczenia praktyczne
sprawdziany pisemne

* 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*

Student nie umie wejść w merytoryczną dyskusję, poprawnie 
formułować argumentów na rzecz bronionej przez siebie tezy, 

wychwycić błędów rozumowań i chwytów erystycznych w 
wypowiedzi adwersarza.

Student umie wejść w merytoryczną dyskusję, poprawnie formułować 
argumenty na rzecz bronionej przez siebie tezy, wychwycić błędy 

rozumowań i chwyty erystyczne w wypowiedzi adwersarza.

Student posiada umiejętność dokonywania krytycznej analizy wypowiedzi 
argumentacyjnych, wychwytywania błędów rozumowań popełnionych w 

argumentacji oraz rekonstruowania schematów argumentacji i 
formułowania wypowiedzi argumentacyjnych.

Wykład

Brak zaliczenia Zaliczenie

Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat rodzajów 
rozumowań, błędów rozumowań i chwytów erystycznych, oraz 

zasad prowadzenia dyskusji.

Student posiada podstawową wiedzę na temat rodzajów rozumowań, 
błędów rozumowań i chwytów erystycznych, oraz zasad prowadzenia 

dyskusji.

Student nie posiada umiejętności dokonywania krytycznej 
analizy wypowiedzi argumentacyjnych, wychwytywania błędów 
rozumowań popełnionych w argumentacji oraz rekonstruowania 

schematów argumentacji i formułowania wypowiedzi 
argumentacyjnych.



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

Wiedza

Student nie zna 
podstawowych rodzajów 

rozumowań, a także nie zna 
podstawowych rodzajów 

błędów rozumowań i chwytów 
erystycznych. Student nie ma 

wiedzy na temat 
podstawowych zasad 
prowadzenia dyskusji 
naukowej i rzetelnego 
dyskursu publicznego.

Student ma duże braki w wiedzy. 
Posiada wybiórczą wiedzę na 

temat podstawowych rodzajów 
rozumowań, a także 

podstawowych rodzajów błędów 
rozumowań i chwytów 

erystycznych. Student ma 
poważne braki w wiedzy na temat 

podstawowych zasad 
prowadzenia dyskusji naukowej i 
rzetelnego dyskursu publicznego.

Student ma niewielkie braki w wiedzy. 
Posiada ugruntowaną wiedzę na temat 
podstawowych rodzajów rozumowań, a 
także podstawowych rodzajów błędów 
rozumowań i chwytów erystycznych. 

Student posiada gruntowną wiedzę na 
temat podstawowych zasad 

prowadzenia dyskusji naukowej i 
rzetelnego dyskursu publicznego.

Student nie ma braków w 
wymaganej wiedzy. Posiada 

ugruntowaną wiedzę na temat 
rodzajów rozumowań, a także 
rodzajów błędów rozumowań i 
chwytów erystycznych. Student 
posiada gruntowną wiedzę na 

temat zasad prowadzenia 
dyskusji naukowej i rzetelnego 

dyskursu publicznego.

Umiej ętno ści

Student nie posiada 
umiejętności dokonywania 

krytycznej analizy wypowiedzi 
argumentacyjnych, 

rekonstruowania schematów 
argumentacji i 

wychwytywania błędów 
rozumowań popełnionych w 

argumentacji oraz 
formułowania wypowiedzi 

argumentacyjnych. Student 
nie potrafi dokonać rzetelnej 

oceny siły argumentacji. 

Student nie potrafi samodzielnie 
dokonać krytycznej analizy 

wypowiedzi argumentacyjnej. 
Przy pomocy ze strony 

prowadzącego jest w stanie 
zrekonstruować schemat 

argumentacji i wychwycić część 
błędów rozumowań popełnionych 
w argumentacji. Student potrafi 

formułować bardzo proste 
wypowiedzi argumentacyjne. 

Student potrafi dokonać oceny 
siły bardzo prostej argumentacji.

Student potrafi samodzielnie dokonać 
krytycznej analizy wypowiedzi 

argumentacyjnej. Przy niewielkiej 
pomocy ze strony prowadzącego jest w 

stanie zrekonstruować schemat 
skomplikowanej argumentacji i 
wychwycić błędy rozumowań 

popełnionych w argumentacji. Student 
potrafi formułować wypowiedzi 

argumentacyjne. Student potrafi 
dokonać oceny siły prostej 

argumentacji.

Student potrafi samodzielnie 
dokonać krytycznej analizy 

wypowiedzi argumentacyjnej. Bez 
pomocy ze strony prowadzącego 

jest w stanie zrekonstruować 
schemat skomplikowanej 

argumentacji i wychwycić błędy 
rozumowań popełnionych w 

argumentacji. Student potrafi 
formułować rozbudowane 

wypowiedzi argumentacyjne. 
Student potrafi dokonać oceny 

siły argumentacji.

Kompetencje społeczne

Student nie wchodzi w 
merytoryczną dyskusję. Nie 
przejawia zaangażowania w 

zdobywanie wiedzy i 
umiejętności. W pracy w 

grupach i w czasie dyskusji 
dydaktycznych jest 

nieaktywny. Posiada dużą 
liczbę nieobecności na 

zajęciach (więcej niż dwie 
nieobecności 

nieusprawiedliwione 
zwolnieniem lekarskim).

Student stara się uczestniczyć w 
merytorycznej dyskusji. Przejawia 

niewielkie zaangażowanie w 
zdobywanie wiedzy i 

umiejętności. W pracy w grupach 
i w czasie dyskusji dydaktycznych 

jest słabo aktywny. Posiada 
akceptowalną liczbę nieobecności 
na zajęciach (nie więcej niż dwie 
nieusprawiedliwione zwolnieniem 

lekarskim).

Student uczestniczy w merytorycznej 
dyskusji. Przejawia zaangażowanie w 
zdobywanie wiedzy i umiejętności. W 
pracy w grupach i w czasie dyskusji 

dydaktycznych jest aktywny. Posiada 
akceptowalną liczbę nieobecności na 

zajęciach (nie więcej niż dwie 
nieusprawiedliwione zwolnieniem 

lekarskim).

Student aktywnie uczestniczy w 
merytorycznej dyskusji. Przejawia 

duże zaangażowanie w 
zdobywanie wiedzy i 

umiejętności. W pracy w grupach 
i w czasie dyskusji dydaktycznych 

jest aktywny. Posiada 
akceptowalną liczbę nieobecności 
na zajęciach (nie więcej niż dwie 
nieusprawiedliwione zwolnieniem 

lekarskim).

* 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...;

Ćwiczenia
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Lublin, 1.10.2012 r. dr Agnieszka Salamucha
miejsce, data

60
godziny kontaktowe z nauczycielem 30

* 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

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

SUMA GODZIN: 90
przygotowanie się do zajęć
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