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Karta przedmiotu WYST ĄPIENIA PUBLICZNO-ORATORSKIE

warsztaty

*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
uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy nt. wystąpień publicznych

doskonalenie wszelkich umiejętności (werbalnych i pozawerbalnych) związanych z wystąpieniami publiczno-oratorskimi

usprawnienie warsztatu krytycznego odbioru wystąpień publicznych
WYMAGANIA WST ĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

szczegółowa wiedza nt. systemu retoryki i jej praktycznych zastosowań
umiejętność tworzenia tekstów wg metodologii retorycznej oraz znajomość zasad akcji oratorskiej
zdolność do krytycznej oceny wysłuchanego wystąpienia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
student ma ugruntowaną wiedzę szczegółową  nt. retorycznej organizacji wystąpień 
publiczno-oratorskich
student zna warsztat krytycznej analizy i oceny słuchanych wystąpień

W kategorii umiejętności

student swobodnie komponuje i planuje wystąpienie publiczne

student nabiera wprawy w organizacji akcji oratorskiej i w efekcie - w publicznym 
przemawianiu

student sprawnie i poprawnie posługuje się instrumentarium retorycznym w ocenie 
słuchanych wystąpień
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Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie ma wiedzy nt. 
komponowania i organizacji 

wystąpień, nie zna zasad 
stylistyki retorycznej i 

przebiegu akcji oratorskiej; 
nie zna praktycznych 

zastosowań sztuki 
oratorskiej. Nie zna literatury 

przedmiotu.

Student posiada ogólną wiedzę 
nt. komponowania i organizacji 

wystąpień, pobieżnie zna 
zasady stylistyki retorycznej i 

przebiegu akcji oratorskiej. Ma 
minimalna wiedzę nt. 

zastosowań sztuki oratorskiej 
oraz podstawowe rozeznanie w 

literaturze przedmiotu.

Student posiada uporządkowaną 
wiedzę nt. komponowania i 

organizacji wystąpień, dobrze 
zna zasady stylistyki retorycznej 

i przebiegu akcji oratorskiej. 
Orientuje się zadowalająco w 

zastosowaniach sztuki 
oratorskiej i dobrze zna literaturę 

przedmiotu.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę nt. komponowania 

i organizacji wystąpień publicznych, 
bardzo dobrze zna zasady stylistyki 

retorycznej i przebiegu akcji oratorskiej.  
Doskonale zna obszary zastosowań 

sztuki oratorskiej i  wykazuje się 
samodzielnie poszerzaną wiedzą.

Umiej ętno ści

Student nie potrafi 
przygotować i wygłosić 

wystąpienia, nie radzi sobie z 
tremą i pamięciowym 

opanowaniem tekstu. Nie 
umie zastosować 

retorycznego 
instrumentarium w krytycznej 

ocenie innych wystąpień.

Student w stopniu minimalnym 
radzi sobie z przygotowaniem i 
wygłoszeniem wystąpienia , z 
trudem panuje nad tremą i w 

minimalnym stopniu wykazuje 
się pamięciowym 

opanowaniem tekstu. W 
krytycznej ocenie innych 

wystąpień stosuje 
instrumentarium retoryczne z 

wieloma błędami.

Student potrafi przygotować i 
wygłosić wystąpienie, dobrze 
radzi sobie z opanowaniem 

tremy i w znaczącym stopniu zna 
tekst na pamięć. Potrafi 

zastosować instrumentarium 
retoryczne do krytycznej oceny 

innych wystąpień.

Student bez problemu przygotowuje i 
wygłasza wystąpienie, bardzo dobrze 

panuje nad tremą i swobodnie 
przemawia z pamięci. W ocenie innych 

wystąpień wykazuje wysokie 
kompetencje z zakresu stosowania 

instrumentarium retorycznego.

W kategorii kompetencji społecznych
student jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego i kulturalnego

student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, 
zwłaszcza animatora i koordynatora komunikacji retorycznej

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
planowanie i komponowanie wystąpienia; metody argumentacyjne; stylistyka retoryczna; etyka i estetyka wystąpień; komunikacja niewerbalna; akcja 
oratorska; sztuka słowa mówionego; sztuka autoprezentacji; metody oceny wystąpień.

METODY DYDAKTYCZNE*
metody warsztatowe, dyskusja

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

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
obecność i aktywność na zajęciach - 20%
3 wystąpienia cząstkowe - 25%
3 recenzje obserwowanych wystąpień - 25%
wystąpienie finalne - 30%

* 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.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*



Kompetencje 
społeczne

Student nie angażuje się we 
własny proces doskonalenia 
umiejętności oratorskich, nie 
wywiązuje się ze stawianych 

mu celów i zadań, nie 
angażuje się w dyskusje.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa jest 

bierna, pozbawiona 
kreatywności i zaangażowania. 

Jego aktywność jest 
ograniczona do niezbędnego 

minimum. 

Student aktywnie uczestniczy w 
zajęciach, wykazuje otwartość 

na potrzebę pogłębiania 
posiadanej wiedzy i 

umiejętności. Chętnie angażuje 
się w dyskusje.

Student w sposób wyjątkowo aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z własnej 
inicjatywy pogłębia oraz doskonali 
posiadaną wiedzę i umiejętności, a 

także samodzielnie rozszerza literaturę 
przedmiotu.
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Lublin, 20.06. 2012 r.
miejsce, data

* 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 kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie do zajęć i do zaliczenia 30

SUMA GODZIN: 60
* 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

M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać, Bielsko-Biała 2006.
C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji, Warszawa 2006.
A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa-Wrocław 1994.
E. Żurek, Sztuka wystąpień, czyli jak mówić, by osiągnąć cel, Warszawa 2003.

H. Schwalbe, Sztuka przemawiania, Warszawa 1994.

dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJ ĄCA
Aforyzmy i cytaty dla mówców, dyskutantów i biesiadników. Oprac. A. Wiszniewski, Wrocław-Warszawa 1998.
M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 2004.
P. Nowak (red.),  O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej, Warszawa 2007.


