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Nazwa kierunku: Retoryka stosowana 
Poziom studiów: studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 

Profil studiów: ogólnouniwersytecki 

Dziedzina: nauki humanistyczne/nauki społeczne 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: filozofia (dyscyplina wiodąca) / nauki o komunikacji społecznej i mediach / nauki o zarządzaniu i jakości 

Cykl kształcenia od roku akademickiego: 2022/2023 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych uchwałach 
Senatu 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego stopnia 
poziomów 6-8 PRKii 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 PRKiii 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_W01 
Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu retoryki w relacji do różnych nauk i 
umiejętności oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W02 
Zna podstawową terminologię z zakresu retoryki. 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W03 

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu 
podstawowych zagadnień filozofii, kultury języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki 
stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze, retoryki sądowniczej), argumentacji 
retorycznej, retoryki przekazów audiowizualnych, sztuki dyskusji, sztuki negocjacji 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W04 

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowych zagadnień filozofii, kultury 
języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki stosowanej argumentacji retorycznej, retoryki 
przekazów audiowizualnych, kompozycji i stylistyki wypowiedzi ustnych i pisemnych, sztuki 
dyskusji, sztuki negocjacji. 

P6U_W2 P6S_WG1 

K_W05 
Ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych dziedzin retoryki i ich związkach z 
szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych 

P6U_W1 P6S_WK1 

K_W06 
Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju oraz o współczesnych osiągnięciach w 
zakresie retoryki stosowanej. 

P6U_W1 P6S_WK2 
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K_W07 

Zna i rozumie podstawowe, wybrane metody interpretacji różnych form komunikacji retorycznej, 
zwłaszcza w zakresie retoryki stosowanej w obszarach dyskursu publicznego, doradztwa, 
negocjacji, konsultacji. 

P6U_W1 P6S_WG1, P6S_WK2 

K_W08 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności 
intelektualnej. 

P6U_W1 P6S_WK2 

K_W09 
Zna i rozumie kompleksową naturę języka komunikacji retorycznej oraz jego złożoność 
historyczną i zmienność jego znaczeń. 

P6U_W2 P6S_WG1 

K_W10 
Ma podstawową wiedzę o instytucjach stosujących komunikację retoryczną, orientację we 
współczesnych formach przekazów retorycznych. 

P6U_W1 P6S_WK2 

K_W11 Ma podstawową wiedzę o specyfice komunikacji językowej i jej społecznych funkcjach. P6U_W1 P6S_WK1 

K_W12 
Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie różnych struktur społecznych zwłaszcza 
związanych z komunikacją retoryczną. 

P6U_W1 P6S_WK1 

K_W13 
Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii komunikacji. 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W14 
Zna metody i narzędzia badań stosowane w różnych formach komunikacji retorycznej. 

P6U_W2 P6S_WK2 

K_W15 
Ma wiedzę o normach i regułach prawno-organizacyjnych oraz moralnych rządzących instytucjami 
związanymi z komunikacją retoryczną. 

P6U_W2 P6S_WK2 

K_W16 
Ma wiedzę na temat dynamiki zjawisk zachodzących w obszarze komunikacji społecznej. 

P6U_W2 P6S_WK1 

K_W17 
Ma elementarną wiedzę o instytucjach związanych z komunikacją społeczną. 

P6U_W1 P6S_WK2 

 Umiejętności: absolwent potrafi Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_U01 
Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem 
różnych źródeł z zakresu retoryki. 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U02 

Posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie retoryki, obejmujące umiejętność 
postawienia problemu, określenia i doboru metod, narzędzi badawczych oraz zredagowanie i 
zaprezentowanie wyników tych badań. 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U03 
 

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie retoryki 
stosowanej, kierując się wskazówkami promotora oraz innych pracowników naukowo-
dydaktycznych. 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U04 
Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami 
badawczymi z zakresu retoryki stosowanej w typowych sytuacjach profesjonalnych. 

P6U_U1 
P6S_UK1, 
P6S_UK2 

K_U05 
Potrafi rozpoznawać różne formy i metody perswazji retorycznej i dokonywać ich krytycznej analizy 
i interpretacji w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu retoryki. 

P6U_U2 P6S_UW1 

K_U06 
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów 
oraz formułowania wniosków. 

P6U_U3 P6S_UK2 



Załącznik nr 2 
 

K_U07 

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 
specjalistami z zakresu retoryki stosowanej. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej. 

P6U_U3 P6S_UK1, P6S_UO2 

K_U08 
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, prezentacji z wykorzystaniem 
argumentacji, teorii oraz różnych źródeł dotyczących szczegółowych zagadnień retorycznych. 

P6U_U2 P6S_UW1 

K_U09 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz w języku obcym, 
dotyczących zagadnień retorycznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz 
różnych źródeł. 

P6U_U2 P6S_UK1, P6S_UK3 

K_U10 
Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, zwłaszcza moralnymi w ocenie komunikacji 
retorycznej. Dostrzega i analizuje dylematy etyczne. 

P6U_U3 P6S_UW1 

K_U11 
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy zawodowej. 

P6U_U3 P6S_UO1, P6S_UO2 

K_U12 
ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

P6U_U3 P6S_UK1 

K_U13 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie P6U_U3 P6S_UU1 

K_U14 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, zwłaszcza animatora i 
koordynatora komunikacji retorycznej. 

P6U_U3 P6S_UO1, P6S_UO2 

K_U15 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wybranego przez siebie lub innych zadania. 

P6U_U3 P6S_UO1 

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do Kod składnika opisu Kod składnika opisu 
 

K_K01 
samooceny własnych kompetencji i samodoskonalenia, zna zakres posiadanej przez 
siebie wiedzy i umiejętności P6U_K2 P6S_KK1 

 

K_K02 
dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich 
rozwiązania, a w uzasadnionych przypadkach zasięga opinii ekspertów 

P6U_K1 P6S_KK2 
 

K_K03 
podejmowania odpowiedzialności za własną prace i dobro wspólne a także 
pielęgnowania etosu wykonywanego zawodu 

P6U_K2 P6S_KO2, P6S_KO1 
 

K_K04 
uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form przekazu 

P6U_K1 P6S_KR1 
 

 
 

i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą. 
 
ii Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o 
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Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji 

iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  - część I 

 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki – dla dziedziny sztuki – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - część II 

 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - część III 


