
Kierunek

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

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni

Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy E semestr letni

1.

1.

2.

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

1. K_W02

2. K_W04

3. K_W05
Student ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach retoryki z szerszym 

kontekstem nauk filozoficznych i humanistycznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

Student zna podstawową terminologię z zakresu retoryki.

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu retoryki w kulturze.

Wykład pozwoli uczestnikom zdobyć rzeczową i źródłową wiedzę na temat kultury słowa w jej klasycznych podstawach 
w odniesieniu do chrześcijaństwa zarówno jako dziedzictwa liczącego dwa tysiące lat, jak i ciągle ważnego komponentu 
kultury współczesnej, tak by można było wejść w dialog z różnymi wyznaniami i religiami, z różnymi nurtami filozofii, a 

także z nurtami sekularyzującymi i ateistycznymi.

WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Podstawowa wiedza z zakresu retoryki

Umiejętność syntetyzowania zdobytej wiedzy i formułowania sądów w oparciu o dostępne dane

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 Wybrane zagadnienia z retoryki w kulturze: " Św. Augustyna koncepcja retoryki 
chrześcijańskiej"

wykład

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

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II

rok akademicki 2012/2013

retoryka stosowana

stopień pierwszy



1. K_U01

2. K_U05

3. K_U06

1. K_K05

1.

SPOSOBY OCENY STUDENTA*

Aktywny udział w wykładach, a następnie pomyślne zdanie egzaminu.

* 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.

W ramach wykładu podjęte są zagadnienia dotyczące możliwości stosowania zasad retoryki klasycznej w ramach religii chrześcijańskiej i kultury 
chrześcijańskiej. Św. Augustyn był przed nawróceniem znakomitym retorem, jednak gdy się nawrócił zaczął podchodzić do retoryki bardzo 

krytycznie, w końcu jednak przyznał, że retoryka odgrywa ważną rolę zarówno w religii jak i kulturze chrześcijańskiej. Najpełniejszy wykład jego 
poglądów na ten temat znajduje się w dziele De doctrina christiana , które stanowić będzie podstawę wykładu.

METODY DYDAKTYCZNE*

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, metody dialogowe, metody problemowe.

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

Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów oraz formułowania wniosków.

W kategorii kompetencji społecznych

Student ma świadomość roli retoryki w kształtowaniu odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy.

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

W kategorii umiejętności

Student potrafi pozyskiwać i analizować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł z 
zakresu retoryki. 

Student potrafi rozpoznawać różne formy i metody perswazji retorycznej i dokonywać ich 
krytycznej analizy i interpretacji w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu retoryki.



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

Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy z 
dziedziny terminologii 

retorycznej, nie ma 
orientacji w tematyce, nie 

zna aktualnej literatury 
przedmiotu.

Student posiada ogólną 
wiedzę na temat retoryki. 

Ma ograniczoną 
znajomość aktualnie 

dyskutowanych kwestii z 
zakresu treści przedmiotu.

Student posiada uporządkowaną 
wiedzę z zakresu retoryki. Ma 

rozeznanie w aktualnie 
dyskutowanych kwestiach z zakresu 

treści przedmiotu.

Student ma 
usystematyzowaną i 

ugruntowaną wiedzę z 
zakresu retoryki i jej roli w 

kulturze. Potrafi 
wykorzystać posiadaną 
wiedzę w trakcie zajęć 

oraz samodzielnie 
rozwiązuje zadane 

problemy z jednoczesnym 
ich uzasadnieniem oraz 

odniesieniem do  
wymaganej literatury  

przedmiotu.

Umiej ętno ści

Student nie potrafi 
analizować i nie rozumie 

podstawowych treści 
zajęć; nie potrafi spisywać 

swoich obserwacji, nie 
umie tworzyć własnych 

narzędzi pracy ani 
posługiwać się nimi.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 
rozumie treści zajęć,  

rekonstruuje z grubsza 
treść tekstu źródłowego 

oraz dokonuje jego 
analizy. 

Student potrafi zaprezentować 
posiadaną wiedzę, a także w sposób 
poprawny z niej korzysta w sytuacji 

problemowej. Czyta ze 
zrozumieniem teksty dotyczące 

poruszanych na wykładzie 
zagadnień, z pomocą prowadzącego 
rozwiązuje stawiane mu problemy.

Student ma opanowane 
narzędzia analizy i syntezy 

posiadanej wiedzy (z 
odniesieniem do aktualnej 
literatury przedmiotu) oraz 
poprawnie, samodzielnie z 
nich korzysta w sytuacjach 

problemowych. 

Kompetencje społeczne

Student rzadko 
uczestniczy w zajęciach, 

nie angażuje się w proces 
zdobywania wiedzy, nie 

wywiązuje się ze 
stawianych mu celów i 

zadań, nie uczestniczy w 
dyskusji na temat  

stawianych problemów.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego 

postawa jest bierna, 
pozbawiona kreatywności i 
zaangażowania. W małym 

stopniu  korzysta z 
dostępnej literatury 

przedmiotu. 

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, wykazuje otwartość na 
potrzebę pogłębiania posiadanej 
wiedzy i umiejętności. Chętnie 

angażuje się w dyskusje.

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z 
własnej inicjatywy pogłębia 

i doskonali posiadaną 
wiedzę i umiejętności. W 

sposób wnikliwy korzysta z 
dostępnej literatury 

przedmiotu.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*



1.

1.
2.
3.

Lublin, 28. 06. 2012 Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
miejsce, data

A. Sulikowski, Św. Augustyn - filozofia jako rozmowa , Poznań 1986;
W. Dawidowski, Święty Augustyn , Kraków 2005;

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Św. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej ; 

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
A. Kasia, Św. Augustyn , Warszawa 1960;  

SUMA GODZIN: 90
* 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

Lektura zaleconej literatury 30

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie się do egzaminu 30

* 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*


