
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni -

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni -

1.
2.
3.

1.
2.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

1. K_W03

2. K_W14

1. K_U07

2. K_U09
student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz w 

języku obcym z wykorzystaniem różnorodnych technik zapamiętywania 

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu mnemotechniki

student zna metody i narzędzia zapamiętywania i stosowania ich w różnych formach 
komunikacji retorycznej

W kategorii umiejętności
student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik 

komunikacyjnych oraz metod zapamiętywania

Podstawowa wiedza z zakresu retoryki klasycznej
Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

Zajęcia mają na celu rozwój umiejętności: skutecznego uczenia się i zapamiętywania   
efektywnego wykorzystywania czasu

rozwijania inteligencji językowej
WYMAGANIA WST ĘPNE 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

Karta przedmiotu Mnemotechnika

warsztaty

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć
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1. K_K02

2. K_K06

1.

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

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy z 
dziedziny terminologii 

mnemotechnicznej, nie ma 
orientacji w tematyce, nie 

zna aktualnej literatury 
przedmiotu, nie 

przygotował się do 
kolokwiów pisemnych.

Student posiada ogólną 
wiedzę na temat 

mnemotechniki. Ma 
ograniczoną znajomość 

aktualnie dyskutowanych 
kwestii z zakresu treści 

przedmiotu.

Student posiada uporządkowaną 
wiedzę z zakresu mnemotechniki. 

Ma rozeznanie w aktualnie 
wykorzystywanych metodach 

zapamiętywania.

Student ma 
usystematyzowaną i 

ugruntowaną wiedzę z 
zakresu mnemotechniki. 

Potrafi wykorzystać 
posiadaną wiedzę w 

trakcie zajęć oraz podczas 
wystąpień oratorskich.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

 2 kolokwia z przerobionego materiału - 50%;  obecność i aktywność na zajęciach - 50%

* 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.

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

1. Główne prawa funkcjonowania pamięci, wyobraźni, mózgu;
 2. Etapy zapamiętywania;

3. Terminologia i rodzaje pamięci; 
4. Mechanizmy zapamiętywania: mapy myśli, słowa-klucze, zakładkowa metoda zapamiętywania, łańcuchowa metoda skojarzeń, fonetyczny alfabet 

cyfrowy, technika słów zastępczych.

METODY DYDAKTYCZNE*

Wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody dialogowe, metody warsztatowe, metoda projektów, metody nauczania 
wspieranego technikami informacyjnymi, praca z tekstem, praca w grupie, gry dydaktyczne.

W kategorii kompetencji społecznych

student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form przekazu 
oraz metod mnemotechnicznych



Umiej ętno ści

Student nie potrafi 
wykorzystywać zdobytej na 

zajęciach wiedzy w 
praktyce; nie zna 

podstawowych pojęć z 
zakresu mnemotechniki.

Student w stopniu 
minimalnym rozumie 

pojęcia i metody 
zapamiętywania 

stosowane podczas zajęć. 

Student potrafi zaprezentować 
posiadaną wiedzę, a także w sposób 
poprawny z niej korzysta w praktyce.

Student ma opanowane 
narzędzia i metody 

zapamiętywania oraz 
poprawnie, samodzielnie z 
nich korzysta w praktyce. 

Kompetencje społeczne

Student rzadko 
uczestniczy w zajęciach, 

nie angażuje się w proces 
zdobywania wiedzy, nie 

wywiązuje się ze 
stawianych mu celów i 

zadań, nie uczestniczy w 
dyskusji na temat  

stawianych problemów.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego 

postawa jest bierna, 
pozbawiona kreatywności i 
zaangażowania. W małym 
stopniu  korzysta z wiedzy 

przekazywanej na 
zajęciach.

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, wykazuje otwartość na 
potrzebę pogłębiania posiadanej 
wiedzy i umiejętności. Chętnie 
angażuje się w wykonywane 

ćwiczenia.

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z 
własnej inicjatywy pogłębia 

i doskonali posiadaną 
wiedzę i umiejętności. W 

sposób wnikliwy korzysta z 
posiadanej wiedzy.

1.

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Z. Brześkiewicz, Doskonalenie pamięci, Warszawa 1996; M. Szurawski, Pamięć, Łódź 2009; M. Szurawski, Pamięć na 
całe życie, Łódź 2009; H. Alder, Jak podwyższyć swoją inteligencję, Warszawa 2000; A. Baddeley, Pamięć. Poradnik 

użytkownika, Warszawa 1998; D. Beaver, Jak uaktywnić umysł, Warszawa 1999; R. Fisher, Uczymy jak się uczyć, 
Warszawa 1999; D. Herrmann, Super Memory, London 1995; S. Lehrl, Trening pamięci, Katowice 2000; D. O’Brien, 

Sztuka zapamiętywania, Warszawa 2001; H. Ruchlis, Jak myśleć logicznie, Warszawa 1999; J. Vetulani, Jak usprawnić 
pamięć, Liszki 1998; F. Żurakowski, Jak uczyć się szybko i skutecznie, Warszawa 2000.     

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

np. godziny kontaktowe z nauczycielem 30
np. przygotowanie się do zajęć 30

* 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
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*



1.

Lublin 28. 06. 2012 Dr Imelda Chłodna
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

V. Birkenbihl, Jak szybko i łatwo nauczyć się języka, Katowice 1999; Z. Brześkiewicz, Superczytanie, Warszawa 1996; 
Z. Brześkiewicz, Superpamięć, Warszawa 1995; Z. Brześkiewicz, Superumysł. Jak uczyć się coraz szybciej, Warszawa 

1994.  


