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Retoryka
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Socjologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny

Poziom kształcenia
Studia licencjackie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2021/2022

Kod przedmiotu
HSOCS.I8K.1583842512.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Anna Małecka

Prowadzący zajęcia Anna Małecka

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Zajęcia warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
1

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest rozwinięcie przez studentów umiejętności wypowiadania się w zróżnicowanych formach
medialnych, tak w mowie jak i piśmie, oraz stosowania technik argumentacyjnych w rzetelnych celach
perswazyjnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna źródła, tematykę i zasady kompozycji
oraz języka zróżnicowanych form medialnych SOC1A_W15 Aktywność na zajęciach,

Esej, Odpowiedź ustna

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student posiada umiejętność poprawnego pod
względem logicznym, zrozumiałego, zwięzłego,
przekonującego i adekwatnego w stosunku do tematu
i okoliczności przekazu językowego w zróżnicowanych
formach medialnych

SOC1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Esej, Odpowiedź ustna

U2
Student potrafi samodzielnie tworzyć przekazy
komunikacyjne, badać ich efektywność
w oddziaływaniu na publiczność i wskazywać efekty
określonych form komunikowania.

SOC1A_U07, SOC1A_U09,
SOC1A_U11, SOC1A_U12

Aktywność na zajęciach,
Esej, Odpowiedź ustna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest otwarty na modyfikację swoich poglądów
w wyniku właściwie uargumentowanej krytyki. SOC1A_K05 Aktywność na zajęciach

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
1. Co to jest retoryka? Rys historyczny. Działy retoryki

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Zajęcia warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 5

Dodatkowe godziny kontaktowe 1

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 9

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1. Wprowadzenie do retoryki. Rys historyczny. Działy
retoryki W1, U1, K1 Zajęcia warsztatowe

2. Sztuka argumentacji. Tropy i figury W1, U1, K1 Zajęcia warsztatowe

3. Retoryka medialna.Wstęp do genologii medialnej.
Gatunki informacyjne W1, U1, K1 Zajęcia warsztatowe

4. Reportaż. Analiza gatunku oraz redakcja własnych
tekstów W1, U1, U2, K1 Zajęcia warsztatowe

5. Gatunki publicystyczne; analiza i tworzenie własnych
tekstów W1, U1, U2, K1 Zajęcia warsztatowe

6.
Gatunki dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego.

Konwergencja gatunków.
W1, U1, U2, K1 Zajęcia warsztatowe

7. Język  i retoryka nowych mediów. Dziennikarstwo
internetowe W1, U1, U2, K1 Zajęcia warsztatowe

8. Pronunciatio, czyli wygłaszanie mów W1, U1, U2, K1 Zajęcia warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Prezentacja multimedialna, Dyskusja, Praca grupowa

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia warsztatowe Aktywność na zajęciach, Esej, Odpowiedź ustna

Obecność i aktywność na zajęciach,
przygotowanie tekstu publicystycznego,
wygłoszenie krótkiej mowy z
zastosowaniem technik
argumentacyjnych.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na ćwiczeniach, aktywność, praca w grupach, napisanie tekstu publicystycznego,
wygłoszenie krótkiej mowy z zastosowaniem technik argumentacyjnych.
Zaliczenie poprawkowe wymaga nadrobienia wszelkich zaległości w zakresie wymagań jak wyżej.

Sposób obliczania oceny końcowej

50%  cząstkowe oceny za realizację zadań na zajęciach
25%  tekst publicystyczny
25%  wygłoszenie mowy
 

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studentowi otrzymuje dodatkowy materiał do zaliczenia.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci uczestniczą w dyskusjach w klasie i wykonują  praktyczne zadania w
grupach i indywidualnie.
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Literatura
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Retrieving Geo-Cosmic Horizons of Antiquity, Dordrecht [etc.] : Springer, 2011
Małecka A., Symbole i ich starzenie się w ujęciu Thomasa Carlyle’a, „ Stylistyka” 2007 t. 16.2.
Małecka A., Symboliczna natura humoru według Thomasa Carlyle’a, [w:] Filozofia bliższa życiu. T. 2, P. Czarnecki (red.),3.
Warszawa 2006.
Małecka A., Dialektyka humoru: zarys problematyki, [w:] I.S.Fiut (red.), Medialne i społeczne aspekty filozofii, Kraków4.
2005.
Małecka A., Dębicki J. (red.), Oblicza świata w dyskursach kultury, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2019.5.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

SOC1A_K05 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej i opinii ekspertów dla rozumienia i rozwiązywania
współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych

SOC1A_U07 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy przemian zachodzących we współczesnym
świecie ze szczególnym względem przemian globalizacyjnych i potrafi w debacie oceniać inne stanowiska.

SOC1A_U09
Potrafi ocenić pozytywne i negatywne konsekwencje zastosowania technologii informacyjnych i
komunikacyjnych oraz potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych
technologii rozumiejąc jej znaczenie dla współczesnego życia społecznego.

SOC1A_U11 Potrafi skonstruować i przeprowadzić podstawowy projekt badawczy z zakresu socjologii.

SOC1A_U12 Potrafi skonstruować narzędzia badawcze do analizy jakościowej i ilościowej w socjologii.

SOC1A_W15
Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, rozpoznaje główne
modele komunikowania, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów
medialnych.


