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KARTA PRZEDMIOTU

I.Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Grafologiczna lektura rękopisów
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Graphology - reading of manuscripts
Kierunek studiów edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna
dr hab. Wojciech Kruszewski

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

6

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty 30/30 I/ II
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne brak

II.Cele kształcenia dla przedmiotu

C1. Zapoznanie studentów z teorią psychografologii
C2. Nauka 15-20 cech pisma ręcznego



III.Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi wyszukiwać informacje niezbędne do przeprowadzenia

podstawowej  analizy grafologicznej,  przeprowadzić  jej  ocenę
pod  kątem  możliwości  przeprowadzenia  prawidłowego
badania  oraz  wykorzystać  narzędzia  pismoznawcze,  które
umożliwią  prawidłowe  zinterpretowanie  analizowanego
materiału.

K_U02

IV.Opis przedmiotu/ treści programowe

Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi problemami związanymi w grafologią i 
pismoznawstwem oraz psychologią pisma. Po bloku teoretycznym podejmowane będą analizy 
próbek pisma artystów, polityków i pisarzy.

V.Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 ćwiczenia praktyczne kolokwium uzupełnione i ocenione 

kolokwium

VI.Kryteria oceny, wagi…

25% - frekwencja

50% – oceny z kolokwiów (min. 1 w semestrze)

25% - aktywność na zajęciach

VII.Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30
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