
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni -

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy E (ustny) semestr letni -
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Retoryka stosowana

stopień pierwszy

studia stacjonarne

Wybrane zagadnienia z retoryki s ądowniczej

wykład

*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
Optymalizacja kompetencji komunikacyjnych w sytuacjach zadaniowych
Umożliwienie dokonania oceny skuteczności poszczególnych technik komunikacyjnych

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Podstawy wiedzy z zakresu komunikacji społecznej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Studenci mają podstawową wiedzę o procesach komunikacji w sytuacjach zadaniowych
Studenci maja podstawową wiedzę o powiązaniach różnych dziedzin retoryki
Studenci maja podstawową wiedzę o instytucjach wymiaru sprawiedliwości

W kategorii umiejętności
Studenci potrafią analizować i wykorzystywać informacje  z wykorzystaniem różnych źródeł
Studenci potrafią rozpoznać i zastosować wybrane formy argumentowania (perswazji)
Studenci posiadają umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących sytuacji 
sporu sądowego

W kategorii kompetencji społecznych
Studenci potrafią dokonać wyboru obszarów priorytetowych w wystąpieniach sądowych
Studenci mają świadomość roli retoryki w wystąpieniach sądowych
Studenci są aktywni w poszukiwaniu wiedzy z wykorzystaniem m. in. źródeł medialnych
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza
Nie ma wiedzy o 

procesach komunikacji 
międzyludzkiej.

Wiedza o procesach 
komunikacyjnych jest 
niepełna, wybiórcza.

Wiedza o procesach 
komunikacyjnych nie ma postaci 

usystematyzowanej.

Ma wiedzę o procesach 
komunikacji i rozróżnia 

sytuacje zadaniowe.

Umiej ętno ści
Nie potrafi dobrać form 

argumentowania do 
sytuacji.

Potrafi dokonywać wyboru 
form argumentowania, ale 
korzystając z niepełnego 

katalogu możliwości.

Dokonuje wyboru form 
argumentowania ale nie odnosi tego 
do kontekstu społecznego sytuacji.

Potrafi prawidłowo dobrać 
formy argumentowania do 

sytuacji zadaniowej.

Kompetencje społeczne

Nie potrafi dokonać 
selekcji problemów i nie 

dokonuje wybory obszaru 
istotnego.

Dokonuje wyboru obszaru 
wiodącego, ale dokonuje 

tego w sposób ogólnikowy.

Wybiera obszar główny sporu ale 
bez odwoływania się do szerszego 

kontekstu społecznego.

Potrafi dokonać wyboru 
obszaru głównego (istoty), 

w sporze sądowym i 
wykorzystuje pełny 
kontekst społeczny.

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

Proces komunikacji międzyludzkiej a typowe "sytuacje sądowe"; Komunikacja w warunkach konfliktu międzyludzkiego; Komunikacja a emocje 
ludzkie; Możliwości rozwiązywania konfliktów z użyciem technik komunikacyjnych; Znaczenie mediacji, arbitrażu, negocjacji; Efektywność procesu 

komunikacji a tło społeczne; Wybrane techniki manipulacji społecznej i sposoby przeciwstawiania się; Retoryka a konteksty "medialne" sytuacji 
sądowych; Elementy treningu kompetencji w zakresie retoryki - dla kuratorów, mediatorów, wychowawców;

METODY DYDAKTYCZNE*
 warsztat z elementami socjodramy, mikrowykład

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Obecność na zajęciach
Przygotowanie wystąpienia ustnego dotyczącego wybranej sytuacji sporu sądowego

* 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...;

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

Godziny kontaktu z wykładowcą 30
Przygotowanie się do zajęć 15 (1 godzina przed każdym blokiem zajęć)
Przygotowanie wystąpienia końcowego 5

SUMA GODZIN: 50
* 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
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BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Zostanie podana na zajęciach.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu


