
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 15

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

1.
2.

1.
2.

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

1. K_W01

2. K_W05

3. K_W06

1. K_U01

2. K_U05
Student potrafi rozpoznawać obecność różnych form i metod perswazji retorycznej w 
kulturze i dokonywać ich krytycznej analizy i interpretacji w świetle zdobytej wiedzy 
teoretycznej z zakresu retoryki.

Student ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych dziedzin retoryki i 
ich związkach z szerszym kontekstem kulturowym.

Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju retoryki oraz jej 
osiągnięciach kulturotwórczych.

W kategorii umiejętności
Student potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z 
wykorzystaniem różnych źródeł z zakresu relacji retoryki do kultury.

Student zna podstawy historii retoryki i filozofii kultury.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu retoryki w relacji do różnych 
dziedzin kultury.

Prezentacja stanowisk nt. miejsca retoryki w kulturze na przestrzeni dziejów.
Przedstawienie statusu retoryki w wybranych dziedzinach kultury (np. w edukacji, polityce, nauce, sztuce, literaturze, religii).
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna metody komponowania i wygłaszania tekstów w zakresie retoryki sądowej, doradczej i popisowej.

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: RETORYKA W KULTURZE

wykład

*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_K05

1.

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

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy o 

miejscu i znaczeniu retoryki 
w relacji do różnych 
dziedzin kultury, o 

wzajemnych powiązaniach 
różnych dziedzin retoryki i 
ich związkach z szerszym 
kontekstem kulturowym, o 

głównych kierunkach 
rozwoju retoryki oraz jej 

osiągnięciach 
kulturotwórczych.

Student posiada ogólną, lecz 
ograniczoną, wiedzę o 

miejscu i znaczeniu retoryki 
w relacji do różnych dziedzin 

kultury, o wzajemnych 
powiązaniach różnych 
dziedzin retoryki i ich 

związkach z szerszym 
kontekstem kulturowym, o 

głównych kierunkach rozwoju 
retoryki oraz jej 
osiągnięciach 

kulturotwórczych.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę o 

miejscu i znaczeniu retoryki w 
relacji do różnych dziedzin 

kultury, o wzajemnych 
powiązaniach różnych 
dziedzin retoryki i ich 

związkach z szerszym 
kontekstem kulturowym, o 

głównych kierunkach rozwoju 
retoryki oraz jej osiągnięciach 

kulturotwórczych.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę o miejscu i 
znaczeniu retoryki w relacji do 

różnych dziedzin kultury, o 
wzajemnych powiązaniach różnych 
dziedzin retoryki i ich związkach z 

szerszym kontekstem kulturowym, o 
głównych kierunkach rozwoju 
retoryki oraz jej osiągnięciach 

kulturotwórczych.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład:

Egzamin ustny na koniec semestru (100%)
* 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 także terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych (także 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 dotyczy specyfiki dawnych i współczesnych stanowisk wobec miejsca i roli retoryki w kulturze (retoryka a teorie kultury); omawia także 
zastosowanie retoryki w takich dziedzinach kultury, jak edukacja, polityka, nauka, sztuka, literatura, religia (retoryka jako narzędzie kulturotwórcze).

METODY DYDAKTYCZNE*

Wykład tradycyjny

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

W kategorii kompetencji społecznych

Student ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu 
odpowiedzialności za kulturę.

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)



Umiejętności

Student nie potrafi 
analizować i porządkować 
informacji z zakresu relacji 

retoryki do kultury, nie 
potrafi też rozpoznawać 
obecności różnych form i 

metod perswazji 
retorycznej w kulturze, ani 
dokonywać ich krytycznej 

analizy i interpretacji.

Student w stopniu 
minimalnym, z pomocą 
prowadzącego, potrafi 

analizować i porządkować 
informacje z zakresu relacji 

retoryki do kultury; 
rozpoznawać obecność 
różnych form i metod 

perswazji retorycznej w 
kulturze; dokonywać ich 

krytycznej analizy i 
interpretacji.

Student potrafi samodzielnie 
wykorzystać posiadaną 
wiedzę z zakresu relacji 

retoryki do kultury; 
rozpoznawać obecność 
różnych form i metod 

perswazji retorycznej w 
kulturze; dokonać ich 
krytycznej analizy i 

interpretacji.

Student ma opanowane narzędzia 
analizy i syntezy posiadanej wiedzy 

nt. relacji retoryki do kultury oraz 
poprawnie i samodzielnie z nich 

korzysta w sytuacjach dyskusyjnych.

Kompetencje społeczne

Student nie angażuje się w 
zdobywanie wiedzy, nie 
realizuje stawianych mu 

zadań, nie angażuje się w 
dyskusje omawianych 

problemów. 

Student jest obecny na 
zajęciach, ale jego postawa 
jest pozbawiona większego 

zaangażowania.

Student aktywnie uczestniczy 
w zajęciach, jest otwarty na 

potrzebę pogłębiania 
posiadanej wiedzy i 

umiejętności.

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach oraz z własnej inicjatywy 

pogłębia i doskonali posiadaną 
wiedzę i umiejętności.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

20.06.2012
miejsce, data

ks. Paweł Tarasiewicz
podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1982
Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i ćwiczenia, Szczecinek 2007
M. Maykowska, Klasyczna teoria wymowy, Warszawa 1936

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990
Arystoteles, Retoryka. Poetyka, tłum. H. Podbielski, Warszawa 1988
J. Z. Lichański, Przegląd definicji retoryki (od antyku do XV wieku), w: Retoryka w XV stuleciu, Warszawa 1988
J. Z. Lichański, Co to jest retoryka?, Kraków 1996

* 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
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

Przygotowanie do egzaminu 5
SUMA GODZIN: 30

Godziny kontaktowe z nauczycielem 15
Lektura zaleconej literatury 10

* 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*


