
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy - semestr letni 2
Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy - Z

1.

2.

3.

1.
Odniesienie do 

kierunkowego efektu 
kształcenia

1.  K_W05; K_W09

2. K_W06

3. K_W11

student zna zasady rozróżniania emisji memicznej od emisji mumicznej; zna 
ćwiczenia służące usprawnianiu artykulatorów i operowania głosem; 

student rozumie znaczenie barwy głosu, modulacji i intonacji jako elementów 
komunikacji pozawerbalnej

podstawowa wiedza dotycząca ortofonii języka polskiego

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
W kategorii wiedzy

student zna podstawy anatomii związane z budową aparatu głosotwórczego oraz 
higieną głosu

opanowanie przez uczestników umiejętności operowania głosem tak, by mowa była bezpieczna dla aparatu  
głosotwórczego

opanowanie przez uczestników umiejętności operowania głosem tak, by mowa była estetyczna

automatyzacja zasad poprawnego i skutecznego operowania głosem

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

język polski

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

CEL PRZEDMIOTU

studia stacjonarne

Operowanie głosem
warsztaty 

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć
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rok akademicki 2011/2012

retoryka stosowana
stopień pierwszy 



1. K_U03; K_U04

2. K_U03; K_U04
3. K_U07; K_U09  

1. K_K02; K_K06

2. K_K02; K_K06

1.

2. sprawdzian praktyczny (wygłoszenie wybranego tekstu) - 30%

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas trwania, 
kalendarz (okres, częstotliwość), a tak e terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (tak e terminy odbiegające od regulaminowych). 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.

Wykład konwersatoryjny z elementami prezentacji multimedialnych, pokaz i utrwalanie ćwiczeń praktycznych w grupach i 
indywidualnie.
*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
obecność i aktywność na zajęciach - 70%

student potrafi pracować w grupie  
TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Wybrane zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii aparatu głosowego (budowa narządu głosowego, patologie krtani, higiena głosu); 
prawidłowa postawa mówcy; techniki oddechowo-głosowe (oddychanie torem całościowym, podparcie oddechowe, wydłużanie fazy 
wydechu); techniki fonacyjne (miękkie nastawienie głosu, rezonans, kierowanie fali dźwiękowej na tzw. maskę); impostacja głosu 
(odnajdywanie optymalnej  średnicy głosowej, modulacja, intonacja).

METODY DYDAKTYCZNE*

opanował zasady oddychania dynamicznego
potrafi mówić ekspresyjnie, we właściwej średnicy i uruchamiając rezonatory  

W kategorii kompetencji społecznych
student staje się bardziej komunikatywny, ma podstawową wiedzę o specyfice 

komunikacji językowej i jej społecznych funkcjach

W kategorii umiejętności
student potrafi w świadomy i ekonomiczny sposób pracować głosem (mówi na 

miękkim nastawieniu) 



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

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy nt. 

podstaw anatomii 
związanych z budową 

aparatu głosotwórczego oraz 
higieną głosu; nie odróżnia 

emisji memicznej od 
mumicznej, nie zna ćwiczeń 

służących usprawnieniu 
artykulatorów i operowania 

głosem; nie rozumie 
znaczenie barwy głosu i 
intonacji jako elementów 

komunikacji pozawerbalnej.

Student posiada ogólną 
wiedzę nt. podstaw anatomii 

związanych z budową 
aparatu głosotwórczego oraz 

higieną głosu; w 
minimalnym stopniu 

odróżnia emisję memiczną 
od mumicznej,  zna 
ćwiczenia służące 

usprawnieniu artykulatorów 
i operowania głosem; nie 

rozumie zjawiska modulacji 
głosowej i intonacji jako 
elementów komunikacji 

pozawerbalnej.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę nt. 

podstaw anatomii 
związanych z budową 

aparatu głosotwórczego oraz 
higieną głosu; na ogół trafnie 
odróżnia emisję memiczną 
od mumicznej, dobrze zna 

ćwiczenia służące 
usprawnieniu artykulatorów 

i operowania głosem; 
rozumie zjawiska modulacji 

głosowej i intonacji jako 
elementów komunikacji 

pozawerbalnej.

Student ma 
usystematyzowaną i 

ugruntowaną wiedzę nt. 
podstaw anatomii 

związanych z budową 
aparatu głosotwórczego oraz 
higieną głosu; bez problemu 
odróżnia emisję memiczną 

od mumicznej, bardzo 
dobrze zna ćwiczenia służące 
usprawnieniu artykulatorów 

i operowania głosem; 
znakomicie pojmuje 

zjawiska modulacji głosowej 
i intonacji jako elementów 

komunikacji pozawerbalnej.

Umiejętności

Student nie potrafi w 
świadomy i ekonomiczny 
sposób pracować głosem 

(mówi na twardym 
nastawieniu); nie opanował 

zasad oddychania 
dynamicznego; nie potrafi 
mówić ekspresyjnie, we 
właściwej średnicy i z 

uruchomieniem rezonatorów.

Student w stopniu 
minimalnym potrafi w 

świadomy i ekonomiczny 
sposób pracować głosem; 

minimalnie opanował zasady 
oddychania dynamicznego; 
czasem udaje mu się mówić 
ekspresyjnie, we właściwej 
średnicy i z uruchomieniem 

rezonatorów.

Student potrafi w 
zadowalającym stopniu w 
świadomy i ekonomiczny 
sposób pracować głosem 

(mówi na miękkim 
nastawieniu); na ogół 

prawidłowo oddycha w 
czasie akcji retorycznej; 

potrafi mówić ekspresyjnie, 
we właściwej średnicy i z 

uruchomieniem rezonatorów.

Student ma opanowane 
narzędzia świadomego i 

ekonomicznego operowania 
głosem (mówi na miękkim 
nastawieniu); perfekcyjnie 

oddycha w czasie akcji 
retorycznej (potrafi mówić 

na podparciu oddechowym); 
głosem posługuje się w 
sposób ekspresyjny, we 
właściwej średnicy i z 

uruchomieniem rezonatorów.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*



Kompetencje 
społeczne

Student nie angażuje się w 
proces zdobywania wiedzy, 

nie wywiązuje się ze 
stawianych mu celów i 

zadań.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jest bierny i 

niezaangażowany.

Student aktywnie 
uczestniczy w zajęciach, 
chętnie współpracuje z 
prowadzącym i grupą.

Student aktywnie 
uczestniczy w zajęciach, 
chętnie współpracuje z 
prowadzącym i grupą, 

wykazuje własną inicjatywę 
służącą doskonaleniu 

kompetencji.
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Lublin, 15.06. 2012 Agata Seweryn
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA

M. Kotlarczyk, Podstawy sztuki żywego słowa (instrument - dykcja - ekspresja), Rzym 1975.

H. Zielińska, Kształcenie głosu, Lublin 1996. 

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2006.

B. Toczyska, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

B. Toczyska, Ruch w głosie. Ćwiczenia nie tylko dla dziennikarzy, Gdańsk 2008.

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

samodzielne ćwiczenia 20
przygotowanie wystąpienia na zaliczenie 5

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*
godziny kontaktowe z nauczycielem 35

* 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...;


