
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni 2

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni Z

1.
2.
3.

1.
Odniesienie do 

kierunkowego efektu 
kształcenia

1. K_W12
2. K_W14
3. K_W11

1. K_U01
2. K_U09
3. K_U07

1. K_K03

2. K_K02

W kategorii kompetencji społecznych
student rozumie konieczność rzetelnej analizy przygotowywanego do wygłoszenia tekstu

student rozumie konieczność systematycznej pracy nad doskonaleniem umiejętności 
przydatnych w wystąpieniach publicznych

W kategorii umiejętności
Student posiada umiejętność rzetelnej analizy tekstu

Student posiada umiejętność przygotowania się do wystąpienia publicznego
Student potrafi publicznie wygłosić omówiony i przeanalizowany tekst literacki

W kategorii wiedzy
Student ma podstawową wiedzę z zakresu zasad opanowania ciała 

Student zna zasady analizy tekstu przygotowywanego do wygłoszenia
Student ma podstawową znajomość warunków wystąpienia publicznego

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu techniki i wyrazistości mowy

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Kształtowanie umiejętności publicznego, artystycznego wygłaszania tekstów literackich
Wyczulenie na prawdę w przekazie słownym

Zapoznanie z regułami posługiwania się mową wiązaną
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

polski

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

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

KULTURA ŻYWEGO SŁOWA

ćwiczenia

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

stopień pierwszy



1.
2.
3.

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

Wiedza Student nie potrafi opanować 
zasad analizy i interpretacji tekstu

Student w minimalnym stopniu 
opanował zasady rządzące 

interpretacją tekstu literackiego

Student opanował zasady interpretacji tekstu i 
posługiwania się mową wiązaną

Student opanował i potrafi 
dostosować opanowane zasady 

interpretacji do tekstu

Umiejętności Student nie potrafi publicznie 
wygłosić omówionego tekstu

Student z pomocą pedagoga 
analizuje tekst i wygłasza jego 

fragmenty

Student aktywnie uczestniczył w procesie 
opracowania tekstu i wygłosił go w całości 

Student swobodnie i twórczo 
interpretuje tekst

Kompetencje społeczne
Student nie jest w stanie 

zaangażować się w pracę nad 
tekstem

Student rozumie potrzebę 
aktywnego udziału w zajęciach

Student pracuje systematycznie i rozumie 
konieczność rzetelnego wykonywania zadań 

Student angażuje się w pracę 
zespołową i działania pomocowe 

wobec słabszych

1.
2.

1.
2.

Lublin 20 06 2012 Witold Kopeć
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Bogumiła Toczyska "Sarabanda w chaszczach" Gdańsk 1997

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA
Marian Mikuta "Kultura żywego słowa" Warszawa 1961

Mieczysław Kotlarczyk "Podstawy kultury żywego słowa" Warszawa 1965

SUMA GODZIN: 120
* 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: 4

Przygotowanie się do zajęć 30
Przygotowanie siędo zaliczenia 30

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60

Zaliczenie na ocenę - 60%
* 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*

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Ocena ciągła postępów w pracy nad tekstami 20%

Ocena kreatywności w pracy nad wystąpieniem publicznym w zakresie przygotowywanych tekstów 20%

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Metody pracy nad żywym słowem, uświadomienie złożoności procesu przygotowania wystąpienia publicznego w zakresie tak poezji jak prozy, trening 
wystąpień o różnym stopniu zabarwienia emocjonalnego

METODY DYDAKTYCZNE*

Praca nad tekstami prozą i wierszem, otwieranie studentów na tropy literackie, historyczne i emocjonalne


