
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Poetyka reklamy 

Nazwa w języku angielskim:  Poetics of Advertising 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia:   drugiego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   czwarty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Roman Bobryk; dr Marcin Pliszka 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Roman Bobryk; dr Marcin Pliszka 

Założenia i cele przedmiotu: 

 
Podstawowym celem kształcenia jest zaznajo-
mienie studentów z rodzajami i właściwościami 
komunikatów o charakterze perswazyjnym (re-
klama) oraz z podstawowymi zasadami kon-
struowania takich przekazów. Celem praktycz-
nym zajęć powinna być w dalszej perspektywie 
umiejętność „czytania” komunikatów reklamo-
wych i ich konstruowania. 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

Ws_01 
Student ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zróżnicowania tekstów re-
klamowych 

K_W03, K_W05 

Ws_02 
Ma podstawową wiedzę na temat właściwości, wad i zalet poszczególnych me-
diów reklamowych 

K_W06 

Ws_03 Ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów reklamowych K_W03, K_W08,  

Ws_04 
Dysponuje wiedzą na temat sposobów wykorzystania najważniejszych motywów 
reklamowych do reklamy określonych produktów i usług 

K_W03, K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

Us_01 
Student potrafi odróżniać podstawowe typy reklamy ze względu na rodzaj nośnika 
oraz funkcje oraz omówić właściwości tych typów 

K_U02, K_U04 

Us_02 
Student potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu reklamy i formułować wypo-
wiedzi na jej temat 

K_U02, K_U04 

Us_03 
student potrafi przeprowadzić analizę tekstu reklamowego z uwzględnieniem kon-
tekstu społecznego i kulturowego 

K_U05, K_U07, 
K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Ks_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia  K_K01, K_K02 

Ks_02 
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonych zadań K_K05, K_K09, 

K_K10 

Ks_03 
Potrafi pracować w grupie i przyjmować odpowiedzialność za efekty własnej pracy K_K04, K_K09, 

K_K10 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia (30 godz.) 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o literaturze i kulturze 

 

Treści modułu kształcenia: 

 

 Czym jest reklama? Krótki zarys historii reklamy. Definicja(-e) reklamy. Cele i funkcje komunikatów rekla-

mowych. Elementy prawa reklamowego. 

 

 Reklama jako komunikat perswazyjny. Cechy komunikatu reklamowego (sugestywność, zwięzłość, atrak-

cyjność). Perswazja językowa. Mechanizmy perswazyjne w języku reklamy. 

 

 Reklama w kulturze. Wartościowanie w komunikatach reklamowych. Reklama a inne teksty kultury (film, li-

teratura, malarstwo, zjawiska życia codziennego). Intertekstualność reklamowego komunikatu a funkcje 

reklamy. 

 

 Reklama i media. Wielokodowość współczesnego przekazu reklamowego. Typologia komunikatów rekla-

mowych w zależności od rodzaju użytkowanego medium.  

 

 Charakterystyka reklamy telewizyjnej, radiowej i prasowej. Klasyfikacja mediów reklamowych. Charakte-

rystyka reklamy prasowej. Techniki reklamy prasowej. Elementy ogłoszeń prasowych. Reklama radiowa. Re-

klama telewizyjna.  

 

 Reklama internetowa. Inne formy reklamy. Rodzaje form reklamowych w Internecie. Reklamowanie w wy-

szukiwarkach internetowych. Zalety i wady reklamy internetowej. Inne formy reklamy: reklama zewnętrzna, 

reklamy wielkowymiarowe, ulotki i foldery, marketing szeptany.  

 

 Budowa przekazu reklamowego. Najważniejsze formy przekazów reklamowych w poszczególnych me-

diach. Budowa przekazu reklamowego. Nagłówek, treść zasadnicza i ilustracja – podstawowe elementy 

przekazu reklamowego. Slogany. Dźwięk.  

 

 Znaki niewerbalne w reklamie (barwa, światło, dźwięk/muzyka). Poetyka obrazu. Kolor a rodzaj rekla-

mowanego produktu lub usługi. Dźwięk/muzyka w reklamie. Głos (barwa i tempo wypowiedzi).  

 

 Językowe właściwości komunikatów reklamowych. Leksyka i jej rola w komunikacie reklamowym. Fra-

zeologia. Kategorie gramatyczne. Składnia i jej rola w reklamie. Polisemia w tekstach reklamowych. Rymy w 

komunikatach reklamowych. Piosenka reklamowa i jej funkcje. 

 

 Slogan reklamowy. Cechy i typy sloganów.  

 

 Świat przedstawiony komunikatu reklamowego. Podstawowe motywy świata reklamy (człowiek nowocze-

sny, kobieta, mężczyzna, dziecko, rodzina, zwierzęta, laboratorium, natura, motywy literackie i filmowe). Bo-

hater w reklamie (rodzaje bohaterów). Czas. Przestrzeń  

 

 Narracja w reklamie. Strategie nadawcze. Narracja pierwszoosobowa i bezosobowa. Fabularność reklamo-

wa. Strategia uczestnika. Strategia świadka. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Wojciech Budzyński, Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Warszawa 2004. 
2. Piotr H. Lewiński, Retoryka reklamy. Wrocław 1999. 
3. Robert Nowacki, Reklama. Podręcznik. Warszawa 2006. 
4. Ewa Szczęsna, Poetyka reklamy. Warszawa 2003.  
5. Wacław Šmid, Język reklamy. Warszawa 2016. 

Literatura dodatkowa: 



1. Pete Barry, Pomysł w reklamie. Idee, strategie i kampanie. Tłum. Joanna Huebner-Wojciechowska. Warsza-
wa 2010. 

2. Klaudia Cymanow-Sosin, Metafory we współczesnej reklamie. Toruń 2010. 
3. Marek Kochan, Slogany w reklamie i polityce. Warszawa 2002. 
4. Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne. Warszawa 2011. 
5. Agnieszka Leśniewska, Reklama internetowa. Warszawa 2006. 
6. Rafał Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych. Warszawa 2008. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia (pogadanka heurystyczna, metoda pokazowa) wspomagane technikami multimedialnymi, praca przy 
komputerze.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wszystkie efekty kształcenia zweryfikowane zostaną podczas sprawdzania końcowej pracy zaliczeniowej, tj. własne-
go projektu reklamy.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

1/ Przygotowanie do zajęć, obecność i aktywność – ocena na bieżąco w trakcie trwania zajęć (możliwe kolokwium 
sprawdzające).  

2/ Praca semestralna: własny projekt reklamy.  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz. 

Przygotowanie pracy semestralnej 60 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

 


