
S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Strategie pisarstwa twórczego. Teoria i praktyka 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 
twórcze pisarstwo 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 2 1 zaliczenie z oceną  

ćwiczenia praktyczne 18 4 2 zaliczenie z oceną / egzamin 

Koordynator dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę 
polonistyczną w zakresie strategii pisarstwa twórczego 

FP2_W01 
ćwiczenia praktyczne 

egzamin 

2. 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię naukową, 
zaawansowaną terminologię i metodologię badawczą z zakresu 
pisarstwa twórczego oraz potrafi je wykorzystać, pracując z 
tekstami cudzymi i tekstami własnymi 

FP2_W02 
ćwiczenia praktyczne 

egzamin 

3. 
ma pogłębioną wiedzę o kulturze współczesnej oraz 
współczesnej polszczyźnie literackiej 

FP2_W08 
FP2_W10 

ćwiczenia praktyczne 
egzamin 

4. 
potrafi dobierać argumenty, formułować wnioski, syntetyzować 
różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem zdobytej wiedzy 

FP2_U01 
ćwiczenia praktyczne 

egzamin 

5. 
stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej 
cudzego dorobku naukowego, artystycznego i twórczego 

FP2_U09 
ćwiczenia praktyczne 

egzamin 

6. 
ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych reprezentujących różne gatunki i style 
tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji komunikacyjnych 

FP2_U12 
ćwiczenia praktyczne 

egzamin 

7. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 
ćwiczenia praktyczne 

egzamin 

8. dostrzega etyczny wymiar swoich działań  FP2_K03 
ćwiczenia praktyczne 

egzamin 

 



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

-analiza i interpretacja tekstów 
-dyskusja 
-ćwiczenia praktyczne 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

-ocena aktywności na zajęciach 
-ocena wyników ćwiczeń praktycznych 
-wykazanie się przygotowaniem do zajęć 
-wykazanie się aktywnością na zajęciach 
-wykonanie zadanych ćwiczeń praktycznych 
-kryteria oceny zgodne z kryteriami przyjętymi w ZFP 

Warunki zaliczenia 

-ocena ciągła aktywności studenta na zajęciach 
-ocena sumaryczna ćwiczeń praktycznych 
-złożenie egzaminu z oceną pozytywną po semestrze 2 

Treści programowe (skrócony opis) 

Praktyczne wprowadzenie studenta w szeroko rozumianą problematykę strategii twórczego pisarstwa 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

-klasyczne koncepcje twórcze (Platon, Arystoteles, Horacy) 
-pisarstwo w oczach pisarzy nowożytnych (omówienie koncepcji m.in. Witolda Gombrowicza, Ryszarda Kapuścińskiego, J.M. 
Rymkiewicza, Vladimira Nabokova, Umberto Eco, Raymonda Chandlera, Stephena Kinga) 
-zaawansowana problematyka twórczego pisarstwa (kreacja bohatera, ukrywanie i ujawnianie sensów, symbol i metafora, gry 
intertekstualne) 
-praktyczne ćwiczenia w zakresie rozbudowanych struktur poetyckich, prozatorskich, dramatycznych i publicystycznych 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
 
-V. Nabokov, Wykłady o literaturze, przeł. Z. Batko, Warszawa 2001. 
-J. Pilch, Drugi dziennik, Kraków 2014. 
-S. King, Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika, przeł. P. Braiter, Warszawa 2000. 
 
Literatura uzupełniająca 
 
-Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. dowolne (wybrane hasła). 
-Mówi Chandler, Warszawa 1983. 
-M. Nawrocki, Wspomnienia o rzeczach, które nie istniały. Eseje na czas niepokoju, Tarnów 2013. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (36 godz.) + 
konsultacje, konsultacje online z prowadzącym i egzamin (28 godz.) 

64 

Przygotowanie do ćwiczeń  30 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 28 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 28 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (64 godz.) 2,6 

Zajęcia o charakterze praktycznym (143 godz.) 5,7 



 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Kultura wizualna 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 
twórcze pisarstwo 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 4 1 zaliczenie z oceną  

Koordynator dr Bartłomiej Bałut 

Prowadzący dr Bartłomiej Bałut 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę ogólną na temat estetyki 
wizualnej i jej związków z pisarstwem 

FP2_W03 
ćwiczenia praktyczne 

dyskusja 

2. 
Potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, regułami 
badawczymi i pojęciami charakterystycznymi dla kultury 
wizualnej 

FP2_U02 
ćwiczenia praktyczne 

dyskusja 

3. 
uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego i potrafi 
oceniać je z perspektywy wartości  

FP2_K04 
ćwiczenia praktyczne 

dyskusja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

-analiza i interpretacja tekstów 
-dyskusja dydaktyczna 
-ćwiczenia praktyczne 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 



-ocena udziału w dyskusji  
-ocena wyników ćwiczeń praktycznych 
Kryteria: wykazanie się właściwym rozumieniem omawianych zagadnień oraz świadomością umiejscowienia poszczególnych 
zjawisk w kontekście ideowym i historycznym, podstawowa orientacja w bieżących zjawiskach kulturowych w obszarze 
szeroko rozumianego obrazu. 
Ogólne kryteria oceny zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

-obecność na zajęciach 
-systematyczne przygotowanie studenta do zajęć, udział w dyskusji, wykonanie ćwiczeń praktycznych 

Treści programowe (skrócony opis) 

Kompendium wiedzy o rozwoju szeroko rozumianego komunikatu wizualnego (obrazu), analiza stanu obecnego z 
uwzględnieniem rozwoju technologicznego. Rola i znaczenie obrazu w kulturze współczesnej. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Program daje wspomożenie procesów percepcyjnych studentów specjalności, zakładając brak możliwości pełnego, 
swobodnego operowania warsztatem pisarskim, bez podstawowej świadomości wpływu szeroko rozumianego obrazu, na 
kształt kultury współczesnej. Gwałtowny rozwój systemów komunikacji społecznej opiera się w ostatnich dekadach głównie 
na przyśpieszeniu potencjału percepcyjnego poprzez kondensowanie informacji werbalnej w formie komunikatu wizualnego. 
Kluczową jednak rolę w zrozumieniu złożoności obecnego stanu i funkcji kultury wizualnej odgrywa podstawowa świadomość 
kontekstu dziejowego. Dlatego też wykłady podzielone będą na 3 główne zagadnienia (wg kolejności): historycznokulturowe, 
estetyczne i technologiczne (media), po 1/3 dla każdego z nich. Zakres godzinowy pozwala na podjęcie podstawowych treści, 
opierając się na założeniu wyposażenia studenta w zestaw uniwersalnych tropów, stworzenie możliwie obiektywnego modelu 
dającego narzędzie referencyjne do podejmowania dalszych, kontekstowych dociekań w ramach dynamicznie rozwijanych 
badań nad wizualnością (ang. visual studies). W ramach omawianych zagadnień najistotniejsze treści to:  
-ewolucja percepcji obrazu na przestrzeni dziejów, 
-wpływ sztuki współczesnej na radykalną zmianę rozumienia pojęć: obraz, ikona, znak, komunikat, 
-rewolucja technologiczna oparta na oddziaływaniu komunikatu wizualnego: komiks, kino, wideoklip, animacja, 3D, internet, 
-rola reklamy w kształtowaniu percepcji współczesnego społeczeństwa,  
-umiejętność krytycznej ewaluacji poszczególnych zjawisk (ważna funkcja dyskusji w grupie). 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

-Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa, psychologia twórczego oka”, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2016 
-„Myślenie wzrokowe”, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011 
-W. Tatarkiewicz „Dzieje sześciu pojęć” wyd. PWN 
-E. Gombrich, „O sztuce” wyd. Rebis, 2008 
-A. Frutiger: „Człowiek i jego znaki”, wyd. D2D, 2015 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 
konsultacje, w tym konsultacje online z prowadzącym (16 godz.) 

34 

Przygotowanie do ćwiczeń  33 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 33 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (34 godz.) 1,4 

Zajęcia o charakterze praktycznym (96 godz.) 3,8 

 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Język werbalny w sztukach przedstawiających 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  
Kod Erasmusa 

 

Punkty ECTS 2 
Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
twórcze pisarstwo 

Rok studiów 1 
Semestr 

2 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 9 2 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator Prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

Prowadzący Prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię naukową, 
zaawansowaną terminologię i metodologię badawczą właściwą 
literaturoznawstwu, językoznawstwu, kulturoznawstwu i nauce o 
sztuce i potrafi je wykorzystać, pracując z tekstami własnymi i 
cudzymi 

FP2_W02 
ćwiczenia praktyczne 

wypowiedź ustna 
wypowiedź pisemna 

2. 
ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu teorii 
sztuki 

FP2_W06 
ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź pisemna 

3. 
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o języku werbalnym w 
sztuce 

FP2_W08 ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź pisemna 

4. 
potrafi dobierać argumenty, formułować wnioski, syntetyzować 
różne idee i punkty widzenia 

FP2_U11 
ćwiczenia praktyczne 

wypowiedź ustna 
wypowiedź pisemna 

5. 
ma pogłębioną umiejętność przygotowania wypowiedzi pisemnych i 
ustnych dostosowanych do sytuacji komunikacyjnej 

FP2_U12 
ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź pisemna 

wypowiedź ustna 

6. dostrzega etyczny wymiar swoich działań FP2_K03 dyskusja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

prezentacja multimedialna 
dyskusja 
ćwiczenia praktyczne 



praca w grupach tematycznych 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

ocena ciągła 
ocena zleconych zadań praktycznych 
ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi przyjętymi w ZFP 

Warunki zaliczenia 

Obecność na zajęciach 
Czynny udział w zajęciach 
Przygotowanie zleconych zadań praktycznych 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedmiot podejmuje ważny problem interpretacji dzieła sztuki wraz z podstawową tu problematyką filozoficzną i estetyczną. 
(W. Tatarkiewicz, R. Ingarden). Zajmuje się ontologicznym statusem tytułu wobec dzieła. W szczególności zmierza do ukazania 
roli języka werbalnego w sztuce w ciągu dziejów. Mowa jest o jego funkcjach semantycznej i asemantycznej. Należą tu 
banderole, emblematy, enklawy semantyczne, tytuły, napisy, podpisy, manifesty artystyczne. Stanowi też przygotowanie do 
pełnej  recepcji multimedialnego dzieła sztuki. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Metasemiotyka ( A.J. Greimas, R. Barthes). 
Słowo i obraz. 
Znaki językowe. Znaki ikoniczne (Umberto Eco). Język a kod wizualny. 
Werbocentryzm. 
Systemy wtórne. Literatura, malarstwo, film. 
Znaki językowe w sztuce. 
Tytuły dzieł malarstwa bezprzedmiotowego. 
Tytuły dzieł muzycznych, poetyckich. 
Teatr, tekst,  didaskalia, opera, libretto. 
Film – scenopis, scenariusz, dialogi. 
Komiks – narracja, język werbalny. 
Graffiti – napisy, hasła. 
Gry – tekst werbalny. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
1. H. Béhar, O tytułach surrealistycznych, przeł. A. Labuda, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2. 
2. R. Barthes, Retoryka obrazu, [w:] Ut pictura poesis, red. S. Wysłouch, Gdańsk 2006, s. 139-158. 
3. D. Danek, Dwie funkcje tytułu: identyfikująca i wprowadzająca, [w:] Tekstologia. Współczesna polszczyzna. 6. Wybór 
opracowań, cz. 2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004, s. 81-89. 
4. R. Ingarden, O budowie obrazu, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 1958. 
5. R. Jakobson, Język a inne sposoby komunikacji, [w:] tegoż, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 1, red. M. R. 
Mayenowa, Warszawa 1989, s. 59-74. 
6. J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa 1984. 
7. Z. Kloch, Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach, „Pamiętnik Literacki”, LXXXI, 1990, s. 183-20. 
8. M. Magda-Czekaj, Tytuły polskich dzieł malarskich, [w:] Manuscula linguistica, in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, 
Kraków 2006, s. 275-287.  
9. H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury, [w:] tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984. 
10. H. Markiewicz, Tytuły dzieł literackich, [w:] tegoż, Zabawy literackie, Kraków 1992, s. 11-32. 
11. S. McCloyd, Zrozumieć komiks, Warszawa 2015. 
12. J. Okoniowa, Język werbalny w sztukach pięknych (O tytułach w polskiej sztuce w latach 1950-1994), [w:] O kształcie 
języka, red. B. Wyderka, Opole 1999, s. 161-172. 
13. J. Okoniowa, Sacrum w tytułach dziel sztuki (Słowo w twórczości plastycznej Tadeusza Kantora), [w:] Tekst sakralny. Tekst 
inspirowany liturgią, red. G. Habrajska, Łódź 1997, s. 303-310. 
14. J. Okoniowa, O tytułowaniu obrazów – od Grottgera do Brzozowskiego. Postawy twórców i uczonych, [w:] Manuscula 
linguistica, op. cit., s. 315-323. 
15. J. Okoniowa, Ideonim – pomiędzy nazwa własną a metatekstem, [w:] Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, 
Kraków 2007, s. 73-79. 
16. M. Piechota, Status ontologiczny tytułu wobec dzieła, [w:] Współczesna polszczyzna.  Wybór opracowań 5, Tekstologia 
cz. 2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004, s 72-80. 
17. W. Pisarek, Tytuł utworu swoistą nazwą własną, [w:] Współczesna polszczyzna, Wybór opracowań 5, Tekstologia cz. 2, 
red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004 , s. 55-71.  
18. M. Wallis, Sztuki i znaki, Warszawa 1983 (zwłaszcza rozdz. Napisy w obrazach, s.191-225 i O tytułach dzieł sztuki, s. 226-
271). 
19. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne. Problemy  metodologiczne, [w:] Intertekstualność jako problem poetyki 
historycznej. Studia, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992, s. 339-363. 
20. S. Wysłouch, Literatura a semiotyka, Warszawa 2001. 
21. T-Mobile Nowe Horyzonty. Międzynarodowy festiwal filmowy, Wroclaw 2011. 
22. Portal Scenariuszowy. 



23. Filmoteka. 
Literatura uzupełniająca  
1. W. Okoń, Sztuka i narracja. O narracji wizualnej w malarstwie polskim II połowy XIX wieku, Wrocław 1988.  
2. W. Okoń, Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 

1992. 
3. J. Pelc, O pojęciu tematu, Wrocław-Warszawa 1961. 
4. Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Nieborów, 29IX–1 X 1977, red. A. Morawińska, 

Warszawa 1982. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (9 godz.) + 

konsultacje, w tym konsultacje online z prowadzącym (8 godz.) 
17 

Przygotowanie do ćwiczeń  12 

Przygotowanie tekstów 12 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 godz.)  0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.)  1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Język sztuki – sztuka jako język 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  
Kod Erasmusa 

 

Punkty ECTS 2 
Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
twórcze pisarstwo 

Rok studiów 2 
Semestr 

3 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 9 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator Prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

Prowadzący Prof. dr hab. Joanna Okoniowa 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 



1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
zna wielorakie konteksty interpretacyjne i rozumie rolę ich 
wykorzystania w określaniu znaczenia dzieła sztuki 

FP2_W05 ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź ustna 

2. 
ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu teorii 
sztuki 

FP2_W06 
ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź pisemna 

3. 
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o sztuce jako systemie 
komunikacyjnym 

FP2_W08 ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź ustna 

4. 
potrafi dobierać argumenty, formułować wnioski, syntetyzować 
różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem zdobytej wiedzy 

FP2_U01 
ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź pisemna 

5. 
w pracy z tekstem własnym i cudzym potrafi posługiwać się ujęciami 
teoretycznymi, regułami badawczymi i pojęciami właściwymi 
językoznawstwu i teorii sztuki  

FP2_U02 
ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź pisemna 

wypowiedź ustna 

6. 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania jej 
znaczenia w rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystania 
rzetelnych źródeł wiadomości 

FP2_K01 dyskusja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

prezentacja multimedialna 
dyskusja 
ćwiczenia praktyczne 
praca w grupach tematycznych 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

ocena ciągła 
ocena zleconych zadań praktycznych 
ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi przyjętymi w ZFP 

Warunki zaliczenia 

Obecność na zajęciach 
Czynny udział w zajęciach 
Przygotowanie zleconych zadań praktycznych 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem jest umiejętność samodzielnej analizy złożonych, wielokodowych komunikatów z dziedziny języka, literatury i sztuki. 
Umiejętność analizy środków medialnych ze względu na ich interdyscyplinarność, interakcyjność i intertekstualność. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Sztuka jako język wtórny 
Dzieło sztuki jako tekst w tym języku 
Sztuka wśród innych systemów znaków 
Rozpatrywanie  sztuki wśród innych  aktów komunikacji  
Kody Jakobsonowskie w  sztuce jako systemie komunikacyjnym 
Komunikat 
Język naturalny a język sztuki 
Język sztuki a przekład 
Pojęcie języka w sztuce werbalnej 
Znak w języku naturalnym a znak w sztuce 
O wielości kodów artystycznych 
Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych  



Literackość malarstwa i malarskość literatury 
Czytanie obrazu 
O przekładzie intersemiotycznym 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
24. R. Ingarden, O budowie obrazu, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 1958. 
25. R. Jakobson, Język a inne sposoby komunikacji, [w:] tegoż, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 1, red. M. R. 

Mayenowa, Warszawa 1989, s. 59-74. 
26. J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Warszawa 1984. 
27. R. Ingarden, Obraz a dzieło literackie, [w:] Studia z estetyki, t. 2. 
28. Z. Kloch, Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach, „Pamiętnik Literacki”, LXXXI, 1990, s. 183-20. 
29. H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury, [w:] tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984. 
30. J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A, Tanalska, Wawa 1984.  
31. M. Porębski, Czy metaforę można zobaczyć?, „Teksty” 1980, nr 6. 
32. M. Porębski, Semiotyka a ikonika, [w:] Sztuka a informacja, Kraków 1986. 
 
Literatura uzupełniająca 
1. E. Benveniste, Semiologia języka, [w:] Znak, styl, konwencja, Warszawa 1977. 
2. G. Bonsiepe, Retoryka wizualno-werbalna, [w:] Ut pictura poesis, red. S. Wysłouch, Gdańsk 2006, s. 159-168.  
3. O. Fischer, Dowody na ikoniczność w języku, [w:] Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, red. E. 

Tabakowska, Kraków 2006, s. 15-45.  
4. E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa 1981. 
5. Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, red. E. Tabakowska, Kraków 2006. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (9 godz.) + 

konsultacje, w tym konsultacje online z prowadzącym (8 godz.) 
17 

Przygotowanie do ćwiczeń  12 

Przygotowanie tekstów 12 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 godz.)  0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.)  1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Budowanie wizerunku z elementami public relations 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  
Kod Erasmusa 

 



Punkty ECTS 2 
Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
twórcze pisarstwo 

Rok studiów 2 
Semestr 

3 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 9 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator Mgr Paulina Kuczera 

Prowadzący Mgr Paulina Kuczera 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
zna wielorakie konteksty interpretacyjne i rozumie rolę ich 
wykorzystania w budowaniu i określaniu znaczenia komunikatu 
wizerunkowego 

FP2_W05 ćwiczenia praktyczne 
 wypowiedź ustna 

2. 

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o współczesnej 
polszczyźnie w zakresie występujących w niej zjawisk 
charakterystycznych dla codziennej i oficjalnej komunikacji 
językowej 

FP2_W08 ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź ustna 

3. 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego 

FP2_W12 ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź pisemna 

4. 
ma pogłębione umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację oryginalnych zadań z zakresu 
komunikowania wizerunkowego 

FP2_U05 
ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź pisemna 

5. 
potrafi stosować przepisy prawa autorskiego i związanego z 
zarządzaniem własnością intelektualną 

FP2_U06 ćwiczenia praktyczne 

6. 
potrafi wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania do 
realizacji zdań i rozwiązywania problemów w zakresie 
komunikowania wizerunkowego 

FP2_U08 ćwiczenia praktyczne 

7. 
potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami odbiorców w 
różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, w tym prowadzić 
debatę, z wykorzystaniem wybranych technik komunikacyjnych 

FP2_U11 ćwiczenia praktyczne 

8. 
ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi ustnych i pisemnych dostosowanych do sytuacji 
komunikacyjnej 

FP2_U12 
ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź pisemna 

wypowiedź ustna 

9. potrafi kierować pracą zespołową FP2_U14 ćwiczenia praktyczne 

10. 
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i 
współorganizowania na rzecz interesu publicznego oraz działania 
przedsiębiorczego 

FP2_K02 ćwiczenia praktyczne 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- dyskusja 
- praca z tekstem 
- analiza i interpretacja zjawisk medialnych 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 



Aktywność na zajęciach 
Ocena zleconych zadań praktycznych 
Ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

− Obecność na zajęciach 

− Czynny udział w zajęciach 

− Przygotowanie zleconych zadań praktycznych 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wprowadzenie studentów w dziedzinę dziennikarstwa, a w szczególności pracę w mediach masowych i komunikowania 
wizerunkowego (promocja, reklama i public relations) 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

- podstawy komunikowania wizerunkowego 
- komunikowanie marketingowe 
- komunikowanie public relations  
- praktyki komunikowania wizerunkowego 
- zaawansowane zagadnienia w dziedzinie komunikowania wizerunkowego w promocji, reklamie i public relations 
- wiedza, umiejętności i kompetencje w dziedzinie operowania słowem, tekstem i obrazem przy pomocy nowoczesnych 
technologii medialnych 
- trening i coaching medialny oraz dziennikarski  
- zarządzanie wizerunkiem.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
 
-Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006. 
-Dziennikarstwo a public relations, red. K. Gajlewicz-Korab, M. Gajlewicz, Warszawa 2015. 
 
Literatura uzupełniająca 
 
-J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2008. 
-M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2001. 
-W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (9 godz.) + 

konsultacje, w tym konsultacje online z prowadzącym (9 godz.) 
18 

Przygotowanie do ćwiczeń  12 

Przygotowanie tekstów 12 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 8 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (18 godz.)  0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.)  1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 



S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Język w akcji – od perswazji do manipulacji 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 
twórcze pisarstwo 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 18 2 3 zaliczenie z oceną  

Koordynator dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ 

Prowadzący dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

zna podstawy teoretyczne manipulacji i perswazji w kontekście 
gramatyki języka polskiego, językoznawstwa pragmatycznego, 
lingwistyki międzykulturowej, retoryki i erystyki, a także 
komunikacji i psychologii społecznej  

FP2_W01 
ćwiczenia praktyczne 

prezentacja multimedialna 

2. 
umie rozpoznać techniki perswazyjne i manipulacyjne w 
różnorodnych komunikatach 

FP2_U03 
ćwiczenia praktyczne 

prezentacja multimedialna 

3. 
dostrzega uwarunkowania prawne komunikatów pojawiających 
się w przestrzeni publicznej 

FP2_U06 
ćwiczenia praktyczne 

wypowiedź ustna 

4. 

rozumie wpływ komunikacji międzyludzkiej na jakość życia 
publicznego, w szczególności na warunki pracy w wybranych 
środowiskach zawodowych, i potrafi bronić się przed 
manipulacją werbalną 

FP2_U10 
ćwiczenia praktyczne 

wypowiedź ustna 

5. 
jest gotów do pełnienia ról społecznych i zawodowych w sposób 
godzący działania przedsiębiorcze etyczne i pragmatyczne 

FP2_K02 dyskusja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia praktyczne 
metoda przypadków 
dyskusja 



Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

wykazanie się właściwym rozumieniem omawianych zagadnień, umiejętnością diagnozowania i interpretowania działań 
perswazyjnych i manipulacyjnych oraz umiejętnością obrony przed niechcianym wpływem, 
przygotowanie przez studenta prezentacji multimedialnej na podstawie studium przypadku, 
krótsze i dłuższe wypowiedzi w trakcie zajęć, udział w dyskusji.  
Ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

obecność podczas zajęć, 
systematyczne przygotowanie studenta do zajęć, aktywność, udział w dyskusji, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej na podstawie studium przypadku.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania i interpretowania różnorodnych działań perswazyjnych i 
manipulacyjnych występujących w życiu społecznym (zwłaszcza w przestrzeni publicznej) oraz bronienia się przed takimi 
działaniami. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is to improve the ability to recognize and interpret various persuasive and manipulative activities in 
society (especially in public spaces) and to defend themselves against such activities. 

Treści programowe (pełny opis) 

Perswazja i manipulacja –problemy definicyjne; kryteria odróżniania tych zjawisk. 
Techniki i strategie perswazji. 
Metody i techniki manipulacji.  
Gramatyka komunikatów perswazyjnych i manipulacyjnych (funkcje środków fonetycznych, fleksyjnych, słowotwórczych i 
składniowych).  
Analiza językowych środków perswazyjnych i manipulacyjnych (na podstawie m.in. reklamy komercyjnej, reklamy społecznej, 
spotów wyborczych, tekstów prasowych).  
Zasady i techniki bronienia się przed manipulacją werbalną. 
Problemy etyczne związane z perswazją i manipulacją w języku. 
Redagowanie różnorodnych tekstów zawierających językowe środki perswazyjne i manipulacyjne. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
A. Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, wyd. 2 rozszerzone, Gliwice 2011. 
J. Bralczyk, Język na sprzedaż, wyd. 2, Gdańsk 2004. 
R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2014. 
Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004 (wybrane artykuły). 
M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2007. 
M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006. 
 
Literatura uzupełniająca 
A. Cegieła, Etyka –umiejętność cnoty czy wiedza o sztuce bycia wśród ludzi?, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10, s. 31-38. 
R. B. Cialdini, Tak! 50 sekretów nauki perswazji, Warszawa 2008. 
G. Habrajska, Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 7”, 
2005, s. 91-126. 
K. Hogan, Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Warszawa 2010.  
I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław 2007. 
M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003. 
M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2007. 
K. Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 1993. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (18 godz.) + 
konsultacje, w tym konsultacje online z prowadzącym (14 godz.) 

32 

Przygotowanie do ćwiczeń (obejmujące m.in. wypowiedź ustną, głos w dyskusji) 
6 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 
6 

Indywidualna praca własna studenta, zapoznanie się z literaturą przedmiotu  
6 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 



Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 godz.) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.) 1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Promocja w środowisku lokalnym i samorządowym 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  
Kod Erasmusa 

 

Punkty ECTS 2 
Rodzaj zajęć1 

specjalność do wyboru: 
twórcze pisarstwo 

Rok studiów 2 
Semestr 

3 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 9 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Kazimierz Koprowski 

Prowadzący dr Kazimierz Koprowski 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka       

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

ma uporządkowaną pogłębioną sfunkcjonalizowaną wiedzę w 
zakresie gramatyki języka polskiego, językoznawstwa 
pragmatycznego, lingwistyki międzykulturowej, retoryki i erystyki, a 
także komunikacji i psychologii społecznej i potrafi korzystać z niej 
praktycznie, w sposób adekwatny do sytuacji 

FP2_W01 
FP2_W08 

ćwiczenia praktyczne 
referat 

2. 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego 

FP2_W12 ćwiczenia praktyczne 
referat 



3. 
ma pogłębione umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację oryginalnych zadań z zakresu prowadzenia 
promocji w środowisku lokalnym i samorządowym 

FP2_U05 
ćwiczenia praktyczne 

referat 

4. 
potrafi stosować przepisy prawa autorskiego i związanego z 
zarządzaniem własnością intelektualną 

FP2_U06 ćwiczenia praktyczne 

5. 
umie wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyskiwania 
środków na lokalną działalność promocyjną 

FP2_U07 ćwiczenia praktyczne 

6. 
potrafi wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania do 
realizacji zdań i rozwiązywania problemów w zakresie prowadzenia 
promocji w środowisku lokalnym i samorządowym 

FP2_U08 ćwiczenia praktyczne 

7. 
stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego 
dorobku naukowego, artystycznego i twórczego 

FP2_U09 
ćwiczenia praktyczne 

referat 

8. 
potrafi sprawnie porozumiewać się z różnymi kręgami odbiorców w 
różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem 
wybranych technik komunikacyjnych 

FP2_U11 ćwiczenia praktyczne 

9. 
ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi ustnych i pisemnych dostosowanych do sytuacji 
komunikacyjnej 

FP2_U12 
ćwiczenia praktyczne 
wypowiedź pisemna 

wypowiedź ustna 

10. potrafi kierować pracą zespołową FP2_U14 ćwiczenia praktyczne 

11. 
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i 
współorganizowania na rzecz interesu publicznego oraz działania 
przedsiębiorczego 

FP2_K02 ćwiczenia praktyczne 

12. 
rozwijając dorobek i tradycje zawodu, uczestniczy w różnych 
formach życia publicznego i potrafi oceniać je z perspektywy 
wartości z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych 

FP2_K04 dyskusja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczeniowo-praktyczne oparte na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, dokumenty, 
mapy, Internet, itp.); SWOT; metoda stolików eksperckich (dyskusja panelowa) 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywność na  zajęciach 
Ocena treści przygotowanych tekstów artystycznych i użytkowych 
Ogólne kryteria oceny wypowiedzi zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi przyjętymi w ZFP. 

Warunki zaliczenia 

Obecność na zajęciach 
Czynny udział w zajęciach 
Przygotowanie referatu 

Treści programowe (skrócony opis) 

Zapoznanie studenta z podstawowymi problemami promocji w środowisku lokalnym i samorządowym 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Planowanie działań promocyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego. 
2. Rozwiązania organizacyjne przyjęte w urzędach administracji samorządowej w zakresie realizacji działań promocyjnych. 
3. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na promocję. 
4. Efekty działań promocyjnych. 
5. Pozyskiwanie przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na promocję ze źródeł zewnętrznych.  
6. Prawidłowość zlecania podmiotom zewnętrznym zadań (usług) w zakresie promocji j.s.t.  
7. Skuteczność działań promocyjnych. 
8. Zgodność wyboru podmiotów zewnętrznych do realizacji zadania w zakresie promocji z ustawą Prawo zamówień publicznych 
i uregulowaniami wewnętrznymi. 
9. Działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania środków finansowych na 
działania promocyjne. 
10. Prawidłowość klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania środków finansowych na działalność promocyjną 
samorządów. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
1. Iwankiewicz–Rak B., Marketing organizacji niedochodowych – wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 1997.  
2. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.  
3. Kotler Ph., Marketing – analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994.  
 
Literatura uzupełniająca 



1.Wiktor Jan W., Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Wyd. PWN, Warszawa 2013. 
2. Gawrecki Lechosław, Kompetencje menedżera oświaty: poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych 
oraz pracowników prowadzących i nadzorujących, Poznań: "eMPi2" 2003. - Public relations czyli jak promować placówkę 
oświatową.  
3. Mazur Kazimierz Piotr, Marketing usług edukacyjnych, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej, 2001. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (9 godz.) + 

konsultacje, w tym konsultacje online z prowadzącym (8 godz.) 
17 

Przygotowanie do ćwiczeń  12 

Przygotowanie tekstów 12 

Indywidualna praca własna studenta (studiowanie literatury, wykładów itp.) 9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 godz.)  0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.)  1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J ĘĆ  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Praktyka zawodowa  

Course / group of courses Professional Training 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 14 Rodzaj zajęć1 specjalność do wyboru: 
twórcze pisarstwo 

Rok studiów 2 Semestr 3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

praktyka zawodowa 60 4 3 zaliczenie z oceną 

praktyka zawodowa 150 10 4 zaliczenie z oceną 

Koordynator 
dr Krystyna Choińska, dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ, dr hab. Michał 
Nawrocki, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski  

Objaśnienia: 



1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną i 
metodyczną niezbędną do wykonania zadań w warunkach 
wybranej sfery działalności kulturalnej 

FP2_W09 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

2. 
ma pogłębioną wiedzę o kulturze instytucji związanych z 
wybraną sferą działalności kulturalnej oraz ich wytworach 
materialnych i niematerialnych 

FP2_W10 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

3.  

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o celach, organizacji i 
funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą 
działalności kulturalnej oraz o właściwej im metodyce 
wykonywania zadań, normach, procedurach, wzorcowych 
zachowaniach oraz dobrych praktykach 

FP2_W11 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

4. 
potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne 
materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w 
instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej  

FP2_U01 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

5. 
w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje 
oryginalne projekty związane z wybraną sferą działalności 
kulturalnej 

FP2_U05 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

6. 
właściwie stosuje przepisy prawa odnoszące się do wybranej 
sfery działalności kulturalnej 

FP2_U06 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

7. 
wyszukuje informacje na temat możliwości pozyskania środków 
na działalność w wybranej sferze działalności kulturalnej 

FP2_U07 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

8. 
potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, 
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów 
dotyczących wybranej sfery działalności kulturalnej 

FP2_U08 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

9. 
ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 
instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej 

FP2_U10 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

10. 
potrafi porozumiewać się z różnymi kręgami odbiorców w 
różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, argumentować, 
formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania 

FP2_U11 
FP2_U13 

zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

11. 
ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych i ustnych reprezentujących różne gatunki 
i style tekstu i dostosowanych do danej sytuacji komunikacyjnej 

FP2_U12 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

12. 
posiada podstawowe umiejętności organizacyjne, potrafi 
dobierać strategie realizowania działań praktycznych 
związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej 

FP2_U14 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

13. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie  

FP2_U15 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

14. 

jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania 
z pomocy nauczyciela akademickiego-opiekuna praktyki lub 
opiekuna praktyki z instytucji, w której realizowana jest praktyka, 
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

15. 
stara się identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu, rozwija umiejętność krytycznego 
myślenia i rozwiązywania problemów 

FP2_K02 
FP2_K03 

zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

16. 
rozwijając dorobek zawodu, uczestniczy w różnych formach 
życia kulturalnego i pracy na rzecz społeczności lokalnej 

FP2_K04 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

− Zapoznanie z miejscem, formami pracy i dokumentacją właściwymi dla danej instytucji. 

− Obserwacja funkcjonowania instytucji.  

− Wykonanie zleconych zadań indywidualnie lub w zespole. 

− Analiza i udoskonalanie planu praktyki w porozumieniu z opiekunem. 
Indywidualna praca domowa – przygotowywanie dokumentacji praktyki. 



Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawozdanie studenta z odbytej praktyki. 
Wypełniony dziennik praktyk. 
Karta oceny studenta wypełniona przez opiekuna praktyki. 
Karta hospitacji praktyk zawodowych lub indywidualna rozmowa podsumowująca praktykę. 

Warunki zaliczenia 

Zrealizowanie przez studenta wymaganej liczby godzin praktyki według programu praktyki: w 3 semestrze – 60 godz., w 4 
semestrze 150 godz. 
Przekazanie przez studenta opiekunowi praktyki z PWSZ: 
1) w pierwszym tygodniu praktyki – harmonogramu zajęć zaopiniowanego przez opiekuna praktyki, 
2) po zrealizowaniu praktyki, w wyznaczonym terminie:  
a) dziennika praktyki wypełnionego przez studenta, 
b) karty oceny praktyki wypełnionej przez opiekuna praktyki z instytucji, w której student realizował praktykę,  
c) teczki dorobku studenta z wytworzonymi przez niego materiałami związanymi z praktyką (w tym – pisemnej samooceny 
praktyki wykonanej przez studenta). 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny od opiekuna praktyki z danej instytucji oraz 
od opiekuna praktyki z ramienia PWSZ. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Praktyczne zastosowanie umiejętności nabytych podczas realizacji programu przedmiotów specjalności twórcze pisarstwo dla 
studiów II stopnia. 

Contents of the study programme (short version) 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Praktyczne zastosowanie umiejętności nabytych podczas realizacji programu przedmiotów specjalności twórcze pisarstwo dla 
studiów II stopnia, a w szczególności na poziomie zaawansowanym: 
-praktyka pisania tekstów promocyjnych 
-opieka nad stroną internetową (aktualizacje, budowanie zawartości) 
-praca zespołowa na rzecz instytucji, w której odbywane są praktyki 
-praca indywidualna na rzecz instytucji, w której odbywane są praktyki 
-przygotowanie i prowadzenie dokumentacji 
-udział w działaniach promocyjnych 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura zgodna ze spisem lektur specjalności twórcze pisarstwo 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: praktyka zawodowa – 210 godz. Bezpośredni kontakt z 
nauczycielem akademickim-opiekunem praktyki: konsultacje, konsultacje on-line, zebrania dot. 
organizacji i realizacji praktyki, zaliczenie praktyki – 10 godz. Bezpośredni kontakt z nauczycielem 
akademickim-opiekunem praktyki z zakresu specjalności: konsultacje merytoryczne (w tym 
konsultacje on-line) – 50 godz. 

270 

Opracowanie różnorodnych materiałów związanych z realizowanymi zadaniami podczas praktyki 
w danej instytucji 

80 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 350 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (270 godz.) 10,8 

Zajęcia o charakterze praktycznym (350 godz.) 14,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 


