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Kierunek retoryka stosowana

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Prezentacje multimedialne

Forma zajęć: warsztaty
Wymiar godzinowy semestr zimowy - semestr letni 30

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

CEL PRZEDMIOTU
1. Rozwój technicznych umiejętności przygotowywania skutecznych prezentacji multimedialnych.
2. Rozwój umiejętności organizacyjnych w zakresie przygotowywania prezentacji multimedialnych.
3. Rozwój umiejętności wykorzystywania prezentacji multimedialnych w wystąpieniach retorycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Obsługa edytora tekstu, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz edytora grafiki.
2. Wiedza z zakresu retoryki stosowanej, argumentacji retorycznej, sztuki dyskusji czy sztuki negocjacji.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W03

2. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu retoryki przekazów audiowizualnych. K_W04

3. K_W06

4. K_W07

5. K_W08

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu 
retoryki przekazów audiowizualnych.

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju oraz o współczesnych osiągnięciach 
w zakresie retoryki stosowanej.

Zna i rozumie podstawowe, wybrane metody interpretacji różnych form komunikacji 
retorycznej, zwłaszcza w zakresie retoryki stosowanej w obszarach dyskursu publicznego, 

doradztwa, negocjacji, konsultacji.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony 

własności intelektualnej.



W kategorii umiejętności

1. K_U02

2. K_U07

3. K_U08

W kategorii kompetencji społecznych
1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. projekt praktyczny (prezentacja multimedialna)
2. ocenianie ciągłe

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie retoryki, obejmujące umiejętność 
postawienia problemu, określenia i doboru metod, narzędzi badawczych oraz zredagowanie i 

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

interpersonalnej.
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, prezentacji z wykorzystaniem 

argumentacji, teorii oraz różnych źródeł dotyczących szczegółowych zagadnień 
retorycznych.

1. Formatowanie tekstu, 2. Obróbka plików graficznych, 3. Prezentacje multimedialne - zasady tworzenia (konspekt), organizacja, układ, dobór elementów, 
typografia etc., 4. Prezentacje multimedialne - zasady stosowania, 5. Aspekty prawne dot. tworzenia prezentacji multimedialnych, 6. Aspekty techniczne 

dot. wykorzystywania prezentacji multimedialnych.

prezentacja multimedialna, wykład, zajęcia na platformie e-learningowej, metody praktyczne (projekt - prezentacja multimedialna)

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy nt. 
tworzenia, organizacji i 

wykorzystania prezentacji 
multimedialnych w 
warsztacie retora.

Student posiada 
podstawową, ale nie 

uporządkowaną wiedzę nt. 
tworzenia, organizacji i 

wykorzystania prezentacji 
multimedialnych w 
warsztacie retora.

Student posiada podstawową i 
zazwyczaj uporządkowaną wiedzę 

nt. tworzenia, organizacji i 
wykorzystania prezentacji 

multimedialnych w warsztacie retora.

Student posiada uporządkowaną 
wiedzę nt. tworzenia, organizacji i 

wykorzystania prezentacji 
multimedialnych w warsztacie 

retora.

Student nie potrafi tworzyć 
prezentacji 

multimedialnych 
uwzględniających zasady 

efektywności i 
efektowności. 

Student potrafi tworzyć 
proste prezentacje 

multimedialne, na ogół 
uwzględniające zasady 

efektywności i 
efektowności. 

Student potrafi tworzyć proste 
prezentacje multimedialne 

uwzględniające zasady efektywności 
i efektowności. 

Student potrafi tworzyć 
zaawansowane prezentacje 

multimedialne uwzględniające 
zasady efektywności i 

efektowności. 

Student nie potrafi 
pracować w grupie.

Student potrafi pracować w 
grupie - na ogół zachowuje 

bierną postawę lub 
wykonuje jedynie proste 

zadania.

Student potrafi pracować w grupie - 
czasem wykazuje aktywną postawę 

lub wykonuje bardziej złożone 
zadania.

Student potrafi pracować w 
grupie, wykazując aktywną 

postawę i wykonując różnorakie 
zadania.



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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć 10
napisanie pracy zaliczeniowej 20

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1.
2.
3. 
4.
5.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3. 

miejsce, data

Lublin, 6.09.2012 Agata Poręba
podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

* 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.

Paweł Lenar, Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak uniknąć 27 najczęściej popełnianych błędów, Gliwice 2010.
Paweł Lenar, Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych [wyd. II rozszerzone], Gliwice 2011.

Agata Rzędowska, Jerzy Rzędowski, Mistrzowskie prezentacje. Slajdowy poradnik mówcy doskonałego, Gliwice 2010.
Robin Williams, Prezentacja, która robi wrażenie. Projekty z klasą, Gliwice 2011.

Jacek Jędryczkowski, Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Zielona Góra 2008.

Ros Jay, Prezentacja, Poznań 2006.
Andrew Bradbury, Jak zorganizować prezentację, Gliwice 2004

Nancy Duarte, Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji, Gliwice 2011. 
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