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Forma zaj ęć:

Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni 30

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni 3 + 10 (praca dyplomowa i
egzamin dyplomowy)

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Zbo semestr letni Zbo
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RETORYKA STOSOWANA

stopień  pierwszy

studia stacjonarne

Karta przedmiotu HISTORIA I TEORIA KOMUNIKACJI RETO RYCZNEJ

 seminarium

*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
Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie warsztatu pisania prac naukowych
Zapoznanie z problematyką z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej
Przygotowanie pracy licencjackiej

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowa wiedza nt. specyfiki pracy dyplomowej
Umiejętność analizowania tekstów z zakresu komunikacji retorycznej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej
Student zna metody i narzędzia badań stosowane w różnych formach komunikacji
retorycznej

W kategorii umiejętności
Student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie retoryki, obejmujące
umiejętność postawienia problemu, określenia i doboru metod, narzędzi badawczych oraz
zredagowanie i zaprezentowanie wyników tych badań
Student umie samodzielnie zdobyć wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
retoryki stosowanej, kierując się wskazówkami promotora
Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących
szczegółowych zagadnień retorycznych
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Efekty kształcenia

Wiedza

Umiej ętno ści

Kompetencje społeczne

W kategorii kompetencji społecznych
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Treść zajęć uwarunkowana jest problematyką przygotowywanych tematów prac licencjackich, a także merytorycznym i formalnym wymogom pracy 
uwarunkowanym ochronie własności intelektualnej

METODY DYDAKTYCZNE*

Analiza, prezentacja, dyskusja

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

Zaliczenie I semestru odbywa się na podstawie przedstawienia i zatwierdzenia tematu pracy, omówienia literatury oraz 
przedstawienia planu pracy. Zaliczenie II semestru odbywa się na podstawie oddania zakończonej pracy licencjackiej

* 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*

Brak zaliczenia Zaliczenie
Student nie zna i nie rozumie: (1) podstawowych pojęć 

i zasad z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej; (2) metod i narzędzi badań 

stosowanych w różnych formach komunikacji 
retorycznej

Student zna i rozumie: (1) podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej; 
(2) metody i narzędzia badań stosowane w różnych formach 

komunikacji retorycznej

Student nie posiada (1) podstawowych umiejętności 
badawczych w zakresie retoryki; (2) umiejętności 
samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania 
umiejętności badawczych w zakresie retoryki 

stosowanej; (3) umiejętności
przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących 

szczegółowych zagadnień retorycznych

Student posiada (1) podstawowe umiejętności badawcze w 
zakresie retoryki, obejmujące umiejętność postawienia 

problemu, określenia i doboru metod, narzędzi badawczych oraz 
zredagowanie i zaprezentowanie wyników tych badań; (2) 

umiejętność samodzielnego
zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych w 

zakresie retoryki stosowanej, kierując się wskazówkami 
promotora; (3) umiejętność przygotowania typowych prac 

pisemnych dotyczących szczegółowych zagadnień retorycznych

Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe 
życie

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

* 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...;
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Lublin, 20.09.2012 r. dr Paweł Gondek
miejsce, data

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

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60

Przygotowanie materiałów do pracy licencjackiej 100
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 230

SUMA GODZIN: 390
* 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: 13
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Bibliografię wyznaczają prace uczestników seminarium.
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.
Ochrona własności intelektualnej, red. P. Stec, Bydgoszcz – Gliwice – Opole 2011.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu


