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RETORYKA STOSOWANA

stopień pierwszy

studia stacjonarne

Karta przedmiotu TOPIKA

wykład z ćwiczeniami

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

polski

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

CEL PRZEDMIOTU

zapoznanie studenta z historyczno-systemowymi podstawami topiki, z podstawowymi czynnikami składającymi się na 
istotę topiki oraz głównymi podziałami toposów i zasadniczymi funkcjami argumentacyjnymi spełnianymi przez toposy

zapoznanie z praktyczną identyfikacja poszczególnych toposów oraz odczytanie i określenie ich funkcji argumentacyjnej

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawowe wiadomości z zakresu retoryki i logiki praktycznej
Ogólna znajomość historii retoryki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Zna podstawową terminologię z zakresu retoryki
Ma świadomość kompleksowej natury języka komunikacji retorycznej oraz jego złożoności
historycznej i zmienności jego znaczeń
Zna metody i narzędzia badań stosowane w różnych formach komunikacji retorycznej

W kategorii umiejętności
Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem 
różnych źródeł z zakresu retoryki
Potrafi rozpoznawać różne formy i metody perswazji retorycznej i dokonywać ich krytycznej 
analizy i interpretacji w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu retoryki
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych 
autorów oraz formułowania wniosków
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie posiada
wymaganej wiedzy na

temat historii i teorii topiki. 
Student nie ma

dostatecznej wiedzy o 
formach zastosowania 

toposów

Student posiada
dostateczną wiedzę na

temat historii i teorii topiki. 
Student posiada

dostateczną wiedzę o 
formach zastosowania 

toposów

Student posiada
pogłębioną wiedzę na

temat historii i teorii topiki. Student 
posiada

dobrą wiedzę o formach zastosowania 
toposów

Student posiada
bogatą wiedzę na

temat historii i teorii topiki. 
Student samodzielnie 

konstruuje i stosuje toposy w 
argumentacji

Umiej ętno ści

Student nie potrafi
rozpoznać i określić toposów. 

Nie potrafi stosować ich w 
argumentacji

Student w stopniu 
dostatecznym

rozpoznaje i określa toposy. 
Potrafi je stosować tylko w 
nielicznych argumentacjach

Student właściwie
rozpoznaje i określa toposy oraz potrafi 

je stosować w argumentacji

Student samodzielnie tworzy 
toposy  w argumentacji

Kompetencje społeczne

Student nie potrafi realizować 
wymaganych zadań.  Nie 

rozumie znaczenia topiki w 
tradycji retoryki

Student potrafi realizować 
wymagane zadania w stopniu 

dostatecznym.  Minimalnie 
rozumie znaczenie topiki w 

tradycji retoryki

Student potrafi dobrze realizować 
wymagane zadania.  Rozumie 

znaczenie topiki w tradycji retoryki

Student potrafi samodzielnie i 
twórczo realizować 

wymagane zadania.  Bardzo 
dobrze rozumie znaczenie 
topiki w tradycji retoryki

W kategorii kompetencji społecznych
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wybranego przez siebie lub innych 
zadania
Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
1. Specyfika funkcjonowania topiki na tle historycznym; 2. Specyfika funkcjonowania topiki na tle systemowym; 3. Rola topiki w kulturze; 4. Problem 

definicji toposu; 5. Funkcjonalna charakterystyka toposu; 6. Podstawowe podziały toposów (problem poprawności logicznej funkcjonujących 
podziałów); 7. Charakterystyka toposów zewnętrznych i wewnętrznych; 8. Charakterystyka toposów wspólnych i specjalnych; 9. Charakterystyka 

toposów dotyczących rzeczy; 10. Charakterystyka toposów dotyczących osób; 11. Wykorzystanie toposów w argumentacji;
METODY DYDAKTYCZNE*

wykład konwersatoryjny, metody warsztatowe, dyskusje 

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład: obecność 100%

ćwiczenia: obecność i aktywność na zajęciach - 30 %, bieżąca znajomość materiału stanowiącego przedmiot wykładu 
30%, kolokwium - 40%

* 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*

* 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...;
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Lublin, 20.09.2012 r. dr Paweł Gondek
miejsce, data

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

godziny kontaktowe z nauczycielem 30
przygotowanie się do zajęć 40
przygotowanie do kolokwium 10

SUMA GODZIN: 80
* 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: 3
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

H. Lausberg, Retoryka literacka, Podstawy wiedzy o literaturze, tłum. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.
M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1997.
M. Bogdanowska, Topika, w: Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzynska-Daca, P. Wilczek, Warszawa 2008.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
J. Z. Lichański, Miejsca wspólne w teorii retoryki – perspektywa polska. Przegląd problemów prolegomena do dalszych 
badań, Forum Artis Rhetoricae, nr 16-17 (s. 24-57) 2009.
Arystoteles, Topika, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1990.
B. Emrich, Topika i topoi, przeł. J. Koźbiał „Pamiętnik Literacki” 68 (1977), z. 1.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu


