
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni -

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni -

1.

2.
3.

1.
Odniesienie do 

1. K_W04

2. K_W07

3. K_W14

1. K_U02

2. K_U05

3. K_U06

W kategorii wiedzy
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowych zagadnień  dotyczących 
argumentacji retorycznej

W kategorii umiejętności
posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie retoryki, obejmujące umiejętność 
postawienia problemu, określenia i doboru metod, narzędzi badawczych oraz zredagowanie 
i zaprezentowanie wyników tych badań
potrafi rozpoznawać różne formy i metody perswazji retorycznej i dokonywać ich krytycznej 
analizy i interpretacji w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu retoryki
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych 
autorów oraz formułowania wniosków

polski

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

zna i rozumie podstawowe, wybrane metody interpretacji różnych form komunikacji 
retorycznej, zwłaszcza w zakresie retoryki stosowanej w obszarach dyskursu publicznego i 
negocjacji
zna metody i narzędzia badań stosowane w różnych formach komunikacji retorycznej

nabycie podstawowych umiejętności w zakresie opisu i identyfikacji głównych sofizmatów pojawiających się w dyskursie 
społecznym
odkrywanie zasad funkcjonowania sofistyki i erystyki
identyfikacja podstawowych metod erystycznych

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
wiedza w zakresie teorii argumentacji

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013

RETORYKA STOSOWANA

stopień pierwszy

studia stacjonarne

Karta przedmiotu ERYSTYKA I SOFISTYKA

konwersatorium

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



1. K_K05

2. K_K06

1.
2.
3.
4.

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

Wiedza

Student nie posiada 
uporządkowanej wiedzy z 

zakresu erystyki i sofistyki.  
Nie zna metod stosowanych 

w różnych formach 
argumentacji retorycznej

Student posiada w stopniu 
dostatecznym 

uporządkowaną wiedzę z 
zakresu erystyki i sofistyki.  

W minimalnym stopniu 
rozpoznaje metody 

stosowane w różnych 
formach argumentacji 

retorycznej

Student posiada dobrze uporządkowaną 
wiedzę z zakresu erystyki i sofistyki.  
Rozpoznaje metody stosowane w 

różnych formach argumentacji 
retorycznej

Student posiada bardzo 
dobrze uporządkowaną 

wiedzę z zakresu erystyki i 
sofistyki.  Rozpoznaje oraz 

samodzielnie buduje metody 
stosowane w różnych 
formach argumentacji 

retorycznej

Umiej ętno ści

Student nie potrafi 
rozpoznawać form i metod 

perswazji retorycznej oraz nie 
posiada umiejętności 

poprawnego argumentowania

Student potrafi w stopniu 
dostatecznym rozpoznawać 

formy i metody perswazji 
retorycznej oraz posiada 
minimalną umiejętność 

poprawnego argumentowania

Student potrafi dobrze rozpoznawać 
formy i metody perswazji retorycznej 

oraz posiada umiejętność poprawnego 
argumentowania

Student potrafi samodzielnie 
tworzyć formy perswazji 

retorycznej oraz w stopniu 
bardzo dobrym posiada 

umiejętność poprawnego 
argumentowania

obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach - 25%
* 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*

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form przekazu

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

1. Charakterystyka sofistyki i erystyki w kontekście historyczno-systemowym; 2. Różnice pomiędzy perswazją sofistyczną, erystyczną a retoryczną; 
3. Identyfikacja metod sofistyczno-erystycznych w perswazji; 4. Błędy logiczne a sofizmaty; 5. Charakterystyka i próby klasyfikacji sofizmatów; 6. 

Opis i klasyfikacja chwytów erystycznych; 7. Identyfikowanie poszczególnych sofizmatów i chwytów erystycznych w wypowiedziach perswazyjnych; 
8. Techniki obrony przed adwersarzem stosującym strategie sofistyczno-erystyczne; 9. Funkcjonowanie sofistyki i erystyki we współczesnym 

dyskursie politycznym i medialnym;

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
przygotowanie ustnej prezentacji chwytu erystycznego z wykorzystaniem materiałów multimedialnych - 25%
przygotowanie pracy pisemnej dotyczącej sofizmatu - 25%
kolokwium pisemne – 25 %

METODY DYDAKTYCZNE*

metody konwersatoryjne, metody problemowe, praca z tekstami, wykorzystanie materiałów audiowizualnych

W kategorii kompetencji społecznych
ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy



Kompetencje społeczne

Student nie ma świadomości 
roli i znaczenia retoryki i 

komunikacji językowej oraz 
prawidłowego ich 
funkcjonowaniu

Student w stopniu 
dostatecznym posiada 

świadomość roli i znaczenia 
retoryki i komunikacji 

językowej oraz prawidłowego 
ich funkcjonowaniu

Student posiada świadomość roli i 
znaczenia retoryki i komunikacji 
językowej oraz prawidłowego ich 

funkcjonowaniu

Student posiada pogłębioną 
świadomość roli i znaczenia 

retoryki i komunikacji 
językowej oraz prawidłowego 

ich funkcjonowaniu

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Lublin, 1.10.2012 r. dr Maria Gondek
miejsce, data

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA
A. Budzyńska Daca, J. Kwosek, Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów, Warszawa 2009.

* 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

40

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.
A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. L. Lachowiecki, Warszawa 2000.
M. Korolko, Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2001.

Arystoteles, Topiki, O dowodach sofistycznych w: Arystoteles, Dzieła wszystkie t. 1, Warszawa 1990.
M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w sporach publicznych, Warszawa 2007.

SUMA GODZIN: 80
napisanie pracy 10

* 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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*


