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Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z dyscyplin pokrewnych (II) - klasyczne zasady krasomówczej
dyspozycji i perswazji
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
8.2WTIIIWT_25

Wydział Teologiczny
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk teologicznych dziedzina nauk teologicznychIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 4 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 wykład 30 ZO

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie doktorantów z klasyczną metodyką pracy nad publicznym wystąpieniem ze szczególnym
uwzględnieniem inwencji retorycznej, układu treści, metodami argumentacji krasomówczej, stosowaniem
tropów oraz figur słów i myśli.

Wymagania wstępne:
Wiedza o języku i literaturze zgodna z programem zajęć języka polskiego; umiejętności metodyki
opracowania tekstu zgodne z programem proseminarium magisterskiego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

zna pięcioelementowy układ retorycznego procesu twórczego
oraz środki argumentacyjne, jakie wykorzystuje się w
sytuacjach publicznych wystąpień

SD_W05EP11

jest świadom, w jaki sposób opracowuje się wystąpienie
zgodnie z zaleceniami greckiej i rzymskiej szkoły retorycznej SD_W03EP22

identyfikuje funkcje krasomówcze, jakie spełniają wybrane
elementy wypowiedzi SD_W05EP33

zna kilkanaście tropów oraz wybrane figury słów i myśli SD_W03EP44

rozpoznaje poszczególne dowody i potrafi je nazwać SD_W05EP55

umiejętności

potrafi zdobyć i posegregować informacje zgodnie z zasadami
inwencji SD_U03EP61

jest w stanie dobrać argumenty do kategorii logos, pathos i
ethos SD_U03EP72

koryguje przygotowany na piśmie tekst, kierując się zasadami
elokucyjnymi oraz normą aptum zewnętrznego i wewnętrznego SD_U03EP83

potrafi dobrać odpowiednie argumenty do typu wygłaszanej
mowy SD_U01EP94

kompetencje społeczne

zdobywa umiejętność przemyślanego wypowiadania się wobec
zgromadzonej publiczności SD_K02EP101

stosując odpowiednie metody jest w stanie opanować stres i
wykorzystać emocje oraz gestykulację dla wzmożenia ekspresji
wystąpienia

SD_K01EP112

korzysta z norm zapamiętywania w celu opanowania
obszernych treści; wypowiada się logicznie w codziennych
sytuacjach

SD_K02EP123

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Forma zajęć: wykład

2
1. Krasomówstwo i jego historia. Klasyczna odmiana retoryki i jej postaci współczesne. Pochwała
dyscypliny i stawiane wobec niej zarzuty 4

2
2. Fazy przygotowania publicznego wystąpienia. Rola gromadzenia materiału dowodowego
(inventio) 4

23. Budowa wystąpienia w naturalnym typie greckim i formie rzymskiej 4

24. Typy argumentów, dystynkcje dowodów i ich dobór w procesie perswazji 4

105. Metody dowodowe w poszczególnych typach wystąpień (sądowe, doradcze, popisowe) 4

26. Praca nad poprawnością językową. Walory stylu 4

67. Barbaryzmy i solecyzmy. Ornatus w retoryce (tropy i figury) 4

28. Sztuka zapamiętywania 4

29. Proces wygłaszania: normy i przeciwwskazania 4

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów i wystąpień publicznychMetody kształcenia

Lausberg H. (2002): Retoryka literacka, s. 417-492, Bydgoszcz

Perelman Ch. (2004): Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa

Wójcik K. (2010): Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo „Placet”

Literatura podstawowa

Burke K. (1977): Tradycyjne zasady retoryki, „Pamiętnik Literacki” 2/1977, s. 219-250

Jaroszyński Cz., Jaroszyński P. (2008): Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej, Szczecinek

Schopenhauer A. (2007): Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, Gliwice

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

7Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP10,EP11,EP12,E
P7PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia zajęć (na ocenę): odpytanie z treści przedstawionych na wykładzie (kolokwium), wygłoszenie
publicznej mowy na wybrany wcześniej temat (prezentacja) oraz przeanalizowanie wskazanego tekstu (sprawdzian).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia zajęć.
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