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W związku z dużym zainteresowaniem retoryką praktyczną,  w roku akademickim 2014/2015 
– obok Kursu – uruchamiamy  Podyplomowe Studia z tego zakresu. Ofertę kierujemy do 
osób, które mają ukończone studia licencjackie lub/i magisterskie.  
 
Studia adresowane są do wszystkich, którzy chcieliby:  
       
• posiąść lub udoskonalić takie umiejętności, jak:  

 
       

•  zaobserwować, jak działa siła perswazji w: 
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• nabyć lub uzupełnić wiadomości z zakresu historii retoryki i praktyk retorycznych 
stosowanych przez znakomitych mówców. 
 
Starannie przygotowany program uwzględnia także: 
 

 
 
 

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzą je specjaliści z różnych dziedzin 

humanistyki i nauk społecznych, teoretycy i praktycy, wykładowcy uniwersyteccy, 

dziennikarze, publicyści, psycholog, aktor.  Specjaliści od pięknego i – co najważniejsze - 

skutecznego posługiwania się słowem.  

 
Kurs obejmuje 220 godzin zajęć, trwa dwa semestry w systemie trzydniowych zjazdów 
weekendowych (piątek, godz. 15.45 - 19.00; sobota - niedziela, godz. 9.00 - 16.00), raz w 
miesiącu. 
Zajęcia o charakterze ćwiczeń, warsztatów i wykładów odbywają się w Pałacu Staszica w 
Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN, przy ul. Nowy Świat 72; warsztaty radiowe - 
w siedzibie Polskiego Radia, przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7. 
 
Sekretariat studiów podyplomowych i kursów: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 
Warszawa, I piętro, pok. 107. 
Dyżury sekretariatu: 
środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00. 
Telefon codziennie w godzinach 10.00-17.00: 530 064 008; dodatkowo w czasie dyżurów: 
(22) 826 69 17. 
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Cena kursu: wpisowe 300 zł przy zapisywaniu się na studia, czesne za semestr 2.100 zł 
(można opłacać semestralnie: I semestr do 30 września 2014, II semestr do 15 lutego 2015),  
świadectwo ukończenia płatne 30 zł. 
 
Wymagane dokumenty: podanie i karta informacyjna (formularze), odpis dyplomu, opłata 
wpisowego 300 zł na konto Instytutu Badań Literackich PAN: 
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
Bank Millenium 50 1160 2202 0000 0000 8101 3819 
 
Inauguracja I edycji – październik 2014  
Zapisy od 10 maja 2014. 
 

Będzie nam miło gościć Państwa w Instytucie Badań Literackich PAN. 
Serdecznie zapraszamy, ale jednocześnie zwracamy uwagę, że ilość miejsc jest ograniczona. 
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