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Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych 
i Prawa Dziedzictwa Kulturowego 
 
 
 

 
OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) 

dla przedmiotu Retoryka – kształtowanie umiejętności prawniczych 
na kierunku Prawo 

  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu: 
Retoryka – kształtowanie umiejętności prawniczych 

2. Kod modułu zajęć/przedmiotu: 
10-RPUPw-p-s; 10-RPUPw-p-n 

3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): 
fakultatywny 

4. Kierunek studiów: 
prawo 

5. Poziom kształcenia (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): 
jednolite studia magisterskie  

6. Profil kształcenia (ogólnoakademicki / praktyczny): 
ogólnoakademicki 

7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): 
 IV – V (czwarty lub piaty) 

Studia stacjonarne:  
30 godzin warsztatów  

9. Liczba punktów ECTS: 
5 punktów 

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /  
prowadzących zajęcia: 

11. Język wykładowy: 
polski  

12. Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): 
Nie, z uwzględnieniem szczególnych regulacji związanych z zapobieganiem i 

 

*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele modułu zajęć/przedmiotu: 

Poznanie podstawowych elementów europejskiego dorobku w zakresie retoryki 
prawniczej i wykształcenie podstawowych umiejętności świadomego, krytycznego  
korzystania z tego dorobku w sytuacjach argumentacyjnych.  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują) 

Podstawowa wiedza w zakresie rozumienia pojęcia prawa, jego funkcji społecznych 
metod tworzenia i interpretacji odpowiadająca treści wprowadzenia do prawoznawstwa. 
Elementarna wiedza na temat retoryki prawniczej odpowiadająca treści przedmiotu 
„Łacińska terminologia prawnicza i retoryka”.  

 

Poznań, dnia 11 września 2022 r.

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:

prof. dr hab. Wojciech Dajczak, wojciech.dajczak@amu.edu.pl

zwalczaniem COVID-19 i innych regulacji prawnych wymagających prowadzenia zajęć zdalnie

mailto:w.szafr@amu.edu.pl
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Efekty uczenia się (EU) dla modułu i odniesienie do efektów uczenia się (EU) dla kierunku 
studiów: 

Symbol EU dla 
modułu 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu modułu  
i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:  

Symbole EU dla 
kierunku studiów 

 RKUP_01 

Ma pogłębioną wiedzę o aksjologicznej a w 
szczególności etycznej istocie prawa, która łączy się z 
akcentowaniem prawdy i prawdziwości, działania w 
dobrej wierze w klasycznej retoryce oraz 
racjonalnością we współczesnej argumentacji  

K_W01, K_W02, 
K_K10 

 RKUP_02 
Dostrzega zależności między stylem wypowiedzi a jej 
potencjałem argumentacyjnym i potrafi krytycznie jej 
oceniać i korzystać z tej wiedzy 

K_W14,  

K_U02 

RKUP_03 
Zna podstawowe schematy argumentacyjne i potrafi 
krytycznie ocenić ich zastosowanie  

K_W14,  

K_U06,  

K_K04 

 RKUP_04 
Dostrzega zależności między schematami 
argumentacji a sytuacjami argumentacyjnymi i potrafi 
korzystać z tej umiejętności  

K_W14,  

K_U06,  

K_K04 

 RKUP_05 
Ma podstawowe umiejętności w zakresie 
przedstawienia wypowiedzi w sposób optymalizujący 
jej potencjał perswazyjny  

K_W14,  

K_U08,  

K_K07 

3. Treści kształcenia z odniesieniem do EU dla modułu zajęć/przedmiotu: 

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu 
Symbol/symbole  
EU dla modułu 
zajęć/przedmiotu 

Przedstawienie zasadniczych elementów antycznego dorobku retoryki  
RKUP_01, 
RKUP_03 

Retoryka vs. erystyka –  rozgraniczenie między przekonywaniem a manipulacją  RKUP_01 

Style orzeczeń sądowych – porównanie orzeczenia angielskiego, francuskiego, 
niemieckiego i polskiego  

RKUP_02 

Ogólne schematy argumentacji i perswazji RKUP_03 

Tworzenie prawniczych światów – uzasadnienie (ćwiczenie praktyczne) 
RKUP_02, 
RKUP_03, 
RKUP_05 

Odpieranie zarzutów, podważanie znanych i przewidywanych kontrargumentów 
przeciwnika  (ćwiczenie praktyczne) 

RKUP_04, 
RKUP_05 

Próba pogodzenia dwóch stanowisk (ćwiczenie praktyczne) 
RKUP_04, 
RKUP_05 

Opracowanie pamięciowe mowy i jej wygłoszenie (ćwiczenie praktyczne)  
RKUP_02, 
RKUP_04, 
RKUP_05 

4. Zalecana literatura: 

Literatura podstawowa: 

- J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003, 
- M. Koszowy, K. Budzyńska, Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-

poznawcze, błędy i sofizmaty, Warszawa 2015, 

Literatura uzupełniająca: 
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- G. Henderson, Creating Legal Worlds. Story and Style in the Culture of Argument, 
Toronto 2015 

- D. N. MacCormic, R. S. Summers, Interpreting Precedences.  Comparative Study, 

- 
- 

5. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp.: 

Objęte ćwiczeniami praktycznymi stany faktyczne będą wskazywane studentom 
mailowo w toku zajęć.  

III. Informacje dodatkowe  

1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać 
z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne): 

Metody i formy prowadzenia zajęć ✔ 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Dyskusja X 

Praca z tekstem X 

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning) X 

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)  

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda laboratoryjna  

Metoda badawcza (dociekania naukowego)  

Metoda warsztatowa X 

Metoda projektu X 

Pokaz i obserwacja  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach  

…  

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów 
właściwe dla danego EU lub/i zaproponować inne): 

Sposoby oceniania 

Symbole 
EU dla modułu zajęć/przedmiotu 

RKUP_01 RKUP_02 RKUP_03 RKUP_04 RKUP_05 

Egzamin pisemny      

Egzamin ustny       

Egzamin z „otwartą książką”      

Kolokwium pisemne      

Kolokwium ustne       

Test      

Projekt x x x x x 

1997
 
J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 2000, L. L. Berger,
Sz. Gelertner, Mowy sądowe, Warszawa 1925 i 1936

K. M. Stanchi (eds.),
        Legal Persuasion: A Rhetorical Approach to the Science, Routledge 2018
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Esej      

Raport      

Prezentacja multimedialna      

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)      

Portfolio      

Inne (jakie?) -       

…      

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 
Studia stacjonarne: 
30 godzin warsztatów 

P
ra

c
a
 w

ła
s
n
a
 s

tu
d
e

n
ta

* 

Przygotowanie do zajęć 30 godzin 

Czytanie wskazanej literatury 30 godzin 

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, 
prezentacji, demonstracji, itp.  

 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie pracy semestralnej  

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 60 godzin 

Inne (jakie?) -  

…  

SUMA GODZIN 150 godzin 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 

5 punktów 

 

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować 
inne 

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 

bardzo dobry (bdb; 5,0): 

a) bardzo dobra znajomość reguł rertoryki oraz umiejętność ich praktycznego 
zastosowania;  

b) bardzo dobre formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie; 
c) wysoka poprawność i kultura języka. 

dobry plus (+db; 4,5): 

a) bardzo dobra znajomość reguł retoryki oraz umiejętność ich praktycznego 
zastosowania;  

b) dobre formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie; 
c) wysoka poprawność i kultura języka. 

dobry (db; 4,0): 

a) dobra znajomość reguł retoryki oraz umiejętność ich praktycznego 
zastosowania;  

b) dobre formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie; 
c) wysoka poprawność i kultura języka. 

dostateczny plus (+dst; 3,5): 

a) dobra znajomość reguł retoryki oraz umiejętność ich praktycznego 
zastosowania;  

b) poprawne formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie; 
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c) akceptowalna poprawność i kultura języka. 

dostateczny (dst; 3,0): 

a) dostateczna znajomość reguł retoryki oraz umiejętność ich praktycznego 
zastosowania;  

b) poprawne formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie. 

niedostateczny (ndst; 2,0): 

a) niedostateczna znajomość reguł retoryki oraz brak umiejętności ich 
praktycznego zastosowania;  

b) niepoprawne formułowanie poglądów i brak ich racjonalnego uzasadniania. 
 
 
Wykładowca: 
 
 
…………………………………….………. 
prof. dr hab. Wojciech Dajczak 




