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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Sztuka autoprezentacji 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Art of self-presentation 

Kierunek studiów  humanistyka cyfrowa 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień, magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo  

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr Mariusz Lach 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 30 1 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Umiejętność analizy tekstu oraz krytycznej oceny swoich wystąpień. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Nabycie umiejętności prezentacji swoich osiągnięć i umiejętności 

C 2. Nabycie zdolności publicznych wystąpień 

 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W-01 Student zasady dobrej komunikacji, reguły poprawnej 
konstrukcji zdań, zasady wymowy i artykulacji oraz posiada 
wiedzę na temat różnic charakteryzujących media tradycyjne, 
nowoczesne, nowe media oraz gatunki tradycyjne i e-gatunki 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Student potrafi dokonać analizy dyskursu naukowego i 
krytycznego 

K_U01 

U_02 Student umie poprowadzić debatę oraz komunikować się na 
tematy specjalistyczne z profesjonalistami oraz z innymi kręgami 
odbiorców 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do kreatywnego i przedsiębiorczego 
działania w zakresie humanistyki cyfrowej 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy składają się z sekwencji ćwiczeń polegających na 

rozluźnieniu ciała, właściwej emisji i impostacji głosu, koncentracji uwagi, wyobraźni i pamięci. 

Studenci po zapoznaniu się z umiejętnościami elementów technik retorycznych pracując nad analizą 

różnych tekstów (przykładów wystąpień publicznych) rozwijają możliwości autoprezentacji. 

Nabywają umiejętności zaprezentowania swojej osoby w taki sposób, jakiego oczekują odbiorcy w 

konkretnej sytuacji. 
 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Metoda meta planu, praca 
pod kierunkiem 

Prezentacja, obserwacja Karta oceny prezentacji 
Karta oceny pracy w 
grupie 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Obserwacja Karta oceny 

U_02 Odgrywanie ról (drama) Obserwacja Karta oceny pracy w 
grupie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda problemowa PBL 
(Problem Based Learning) 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta oceny pracy 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Kryteria oceny: 

30% - obecność studenta na zajęciach 

30% - prezentacje cząstkowe (3 małe formy – w ramach zaliczeń cząstkowych, (ocenione co 

najmniej na ocenę pozytywną)  

40% - prezentacja końcowa (ocenione co najmniej na ocenę pozytywną) 

100% - Ocena BDB 

85 % - ocena DB 

70 % - ocena DST 

50 % - ocena NDST 
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OCENA BARDZO DOBRA 

Wiedza:  

Student w pełni zna ogólne zasady autoprezentacji, wie jak zbudować spójny wizerunek 

profesjonalisty, jak prowadzić prezentacje, jak radzić sobie ze stresem, tremą, czy silnymi emocjami 

oraz jak dopasować się do odbiorców i zarządzać audytorium. 

Umiejętności:  

Student wyśmienicie dobiera odpowiednie narzędzia do prezentacji zaproponowanego wywodu, 

doskonale radzi sobie z tremą i silnymi emocjami, potrafi przeprowadzić doskonały dyskurs na 

zaproponowany temat. 

Kompetencje:  

Student w pełni rozumie potrzebę własnego rozwoju i zna możliwości ciągłego dokształcania się, 

podnoszenia swoich kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych; umie świetnie wyszukiwać, 

analizować i wykorzystywać potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł i w różnych 

formatach;  zdobyte umiejętności potrafi wykorzystać w życiu społecznym i pracy zawodowej  

OCENA DOBRA 

Wiedza:  

Student zna ogólne zasady autoprezentacji, wie jak zbudować spójny wizerunek autoprezentacji, jak 

prowadzić prezentacje na wybrany temat, jak radzić sobie ze stresem, tremą, czy silnymi emocjami. 

Umiejętności:  

Student dobiera podstawowe narzędzia do prezentacji zaproponowanego wywodu, radzi sobie w 

stopniu wystarczającym z tremą i silnymi emocjami, potrafi przeprowadzić dyskurs na zaproponowany 

temat. 

Kompetencje:  

Student rozumie potrzebę własnego rozwoju oraz ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich 

kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych; umie wykorzystywać w stopniu dobrym 

potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł i w różnych formatach;   

OCENA DOSTATECZNA 

Wiedza:  

Student częściowo zna zasady i sposoby autoprezentacji, wie jak prowadzić prezentację na wybrany 

temat 

Umiejętności:  

Student dostatecznie dobiera odpowiednie narzędzia do prezentacji zaproponowanego wywodu, 

radzi sobie w stopniu wystarczającym z tremą i silnymi emocjami. 

Kompetencje:  

Student rozumie w stopniu dostatecznym potrzebę własnego rozwoju; umie wykorzystywać w stopniu 

podstawowym potrzebne informacje;   

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Wiedza:  
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Student nie zna podstawowych zasad i sposobów autoprezentacji, nie wie jak prowadzić prezentację 

na wybrany temat 

Umiejętności:  

Student nie potrafi dobrać odpowiednich narzędzi do prezentacji zaproponowanego wywodu, nie 

radzi sobie z tremą i silnymi emocjami. 

Kompetencje:  

Student nie rozumie potrzeby własnego rozwoju; nie umie wykorzystywać potrzebnych informacji do 

zrealizowania zadanego celu;   

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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