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retoryka stosowana

stopień pierwszy

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: Formy przekazu w sztuce

konwersatorium

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

nie ma oczekiwanej wiedzy na tematy przeprowadzone podczas wykładu

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Student zna podstawową terminologię z zakresu przedmiotu.

zapoznanie z różnymi językami oddziaływania przez sztukę (film, malarstwo, fotografia)
wykształcenie wrażliwości na odbiór dzieła sztuki
przekaz treściowy a forma, przeżycie estetyczne dzieła sztuki

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych 
źródeł z zakresu retoryki.

Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi.

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami 
z zakresu retoryki stosowanej. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowych zagadnień retoryki przekazów 
audiowizualnych.
Zna i rozumie podstawowe, wybrane metody interpretacji różnych form komunikacji retorycznej.
Zna metody i narzędzia badań stosowane w różnych formach komunikacji retorycznej.

W kategorii umiejętności
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Nie posiada wiedzy 
szczegółowej z zakresu 
przedmiotu, nie zna i nie 

rozumie podstawowych metod 
interpretacji różnych form 

komunikacji, nie zna metod i 
narzędzi badań stosowanych w 
różnych formach komunikacji

Student posiada nieuporządkowaną 
wiedzę szczegółową z zakresu 

przedmiotu, rozpoznaje podstawowe 
metody interpretacji różnych form 
komunikacji, rozpoznaje metody i 
narzędzia badań stosowanych w 

różnych formach komunikacji

Student posiada uporządkowaną wiedzę 
szczegółową z zakresu przedmiotu, zna 

podstawowe metody interpretacji różnych 
form komunikacji, zna metody i narzędzia 
badań stosowanych w różnych formach 

komunikacji

Student posiada uporządkowaną a 
nawet rozszerzoną wiedzę 

szczegółową z zakresu przedmiotu, 
zna podstawowe metod interpretacji 

różnych form komunikacji, zna 
metody i narzędzia badań 

stosowanych w różnych formach 
komunikacji oraz potrafi zastosować 

je w praktyce

Umiej ętno ści

Student nie potrafi pozyskiwać, 
analizować, porządkować i 
wykorzystywać informacje z 

wykorzystaniem różnych źródeł 
z zakresu retoryki, nie potrafi 
posługiwać się podstawową 

aparaturą pojęciową i 
teoretyczną oraz 

paradygmatami badawczymi 
oraz porozumiewać się z 
wykorzystaniem różnych 

kanałów i technik 
komunikacyjnych

Student potrafi w słabym stopniu 
pozyskiwać, analizować, 

porządkować i wykorzystywać 
informacje z wykorzystaniem różnych 
źródeł z zakresu retoryki, potrafi w 

słabym stopniu posługiwać się 
podstawową aparaturą pojęciową i 
teoretyczną oraz paradygmatami 

badawczymi oraz porozumiewać się 
z wykorzystaniem różnych kanałów i 

technik komunikacyjnych

Student potrafi pozyskiwać, analizować, 
porządkować i wykorzystywać informacje z 
wykorzystaniem różnych źródeł z zakresu 

retoryki, potrafi posługiwać się podstawową 
aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz 

paradygmatami badawczymi oraz 
porozumiewać się z wykorzystaniem 

różnych kanałów i technik komunikacyjnych

Student potrafi pozyskiwać, 
analizować, porządkować i 
wykorzystywać informacje z 

wykorzystaniem różnych źródeł z 
zakresu retoryki, potrafi posługiwać 

się podstawową aparaturą pojęciową 
i teoretyczną oraz paradygmatami 

badawczymi oraz porozumiewać się 
z wykorzystaniem różnych kanałów i 

technik komunikacyjnych

W kategorii kompetencji społecznych

METODY DYDAKTYCZNE*
Prezentacja fotografii, przedstawienie procesu twórczego artysty fotografika (zapis filmowy), prezentacja malarstwa (filmy projekcje).

Zajęcia wyzwalają wrażliwość studenta na różne rodzaje twórczości artystycznej. Twórczość malarska, fotograficzna, film i indywidualna wyobraźnia budowania 
przestrzeni na zadany temat. 1) W temacie fotografia - podejmowane zadania wokół problemu oświetlenia, kompozycji i budowania kadru. 2) Ciało ludzkie jako 

element ruchu (taniec) i kompozycji. 3) Happening i instalacja przykładem działania jakim jest Performance (tutaj studenci doświadczyli zróżnicowanego działania 
maski i autoportretu (fotografii). 4) Rola światła w dramaturgii budowania obrazów na przykładzie malarstwa Caravaggio.

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

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, zwłaszcza animatora i 
koordynatora komunikacji retorycznej.
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wybranego przez siebie lub innych zadania.
Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form przekazu.

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

* 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*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Praca pisemna, rozmowa, analiza podstawowych dzieł sztuki, (fotografia, teatr)
Rozmowa wybranego obiektu sztuki (fotografia, malarstwo, teatr)
Przygotowanie eseju na temat omawiany podczas zajęć



Kompetencje społeczne

Student nie potrafi pracować w 
grupie, określać priorytetów 
służących realizacji zadania 
oraz nie uczestniczy w życiu 

kulturalnym

Student potrafi pracować w grupie, 
określać priorytetów służących 

realizacji zadania oraz od czasu do 
czasu uczestniczy w życiu 

kulturalnym

Student potrafi pracować w grupie, określać 
priorytetów służących realizacji zadania 

oraz uczestniczy w życiu kulturalnym

Student bardzo chętnie pracuje w 
grupie, potrafi samodzielnie określać 

priorytetów służących realizacji 
zadania oraz chętnie i często 

uczestniczy w życiu kulturalnym

1.

1.

Lublin, 13.12.2012 r. prof. Leszek Mądzik
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

przygotowanie się do zajęć 15
napisanie pracy zaliczeniowej 15

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*
godziny kontaktowe z nauczycielem 30

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA
Prezentacja filmów, albumów fotograficznych, reprodukcji malarstwa w nawiązaniu do omawianych tematów

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Zostanie podana przez prowadzącego.

SUMA GODZIN: 60
* 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: 2


