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Zaproszenie do udziału w 
Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej 

(ARWiPS) 
 
 
 

Stowarzyszenie Center For American Studies (CFAS) działające przy Wydziale 
Prawa i Administracji UAM w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do 
udziału w wyjątkowej w skali kraju Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii 
Sądowej. Wydarzenie odbędzie się w całości w formie online w trakcie dwóch 
weekendów: 16-18 kwietnia i 23-25 kwietnia. 
 

Czego dotyczy ARWiPS? 
 

Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej (ARWiPS) to intensywny 
dwuweekendowy program przeznaczony dla aplikantów, prawników-praktyków oraz 
ambitnych studentów prawa i psychologii, a także innych zainteresowanych osób 
(np. biegłych sądowych).  
 
ARWiPS to solidna dawka czysto praktycznej wiedzy, której nie uczy się na studiach 
czy w toku aplikacji prawniczych. Program adresowany jest tym samym do osób 
chcących podnieść swoje kompetencje i poczuć się pewniej na sali rozpraw.  
 
Spełnienie warunków udziału w Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej 
gwarantuje otrzymanie oficjalnego dyplomu uczestnictwa certyfikującego udział w 
programie i określającego liczbę odbytych godzin zajęć.   
 

Dlaczego warto wziąć udział w ARWiPS? 
 
ü Nauczysz się jak konstruować logiczną i przekonującą argumentację w sądzie  
ü Dowiesz się jak efektywnie prowadzić przesłuchania na sali rozpraw i wykrywać 

kłamstwa (podważając tym samym prawdziwość zeznań świadków) 
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ü Opanujesz w praktyce umiejętność adresowania sądu i innych uczestników 
rozprawy oraz wygłaszania mowy końcowej (włączywszy w to skuteczną dykcję, 
artykulację oraz emisję głosu) 

ü Zrozumiesz najważniejsze błędy prawniczej argumentacji i poznasz metody ich 
eliminacji 

ü Staniesz się czujny/a na psychologiczne aspekty zeznań świadków oraz 
występujące na sali sądowej błędy (złudzenia) poznawcze sędziów i 
prokuratorów 

ü Poznasz tajniki sztuki sądowej autoprezentacji i nauczysz się skutecznie 
pracować nad swoim głosem także po zakończeniu programu 

ü Dowiesz się jak wykorzystać profilowanie (np. podejrzanego/oskarżonego, 
testatora, osoby zaginionej) z powodzeniem dla swojej sprawy  

ü Zrozumiesz znaczenie dowodu z opinii biegłego (w sprawach cywilnych oraz 
karnych) w praktyce dzięki metodzie case-studies 

ü Nauczysz się jakie znaczenie mają zaburzenia psychiczne w postępowaniach 
sądowych (zaburzenia zachowania, ADHD, psychopatia, schizofrenia) 

 
Jak skonstruowany jest program ARWiPS? 

 
Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej obejmować będzie 3 moduły: 
(1) Moduł Retoryka; (2) Moduł Wymowa Sądowa; (3) Moduł Psychologia Sądowa. 
 
Kursy rozpoczynać się będą w piątek o godzinie 18.00, zaś kończyć w niedzielę 
około godziny 17.00/18.00 (część sesji indywidualnych w ramach Modułu Wymowa 
Sądowa odbywać się może także w godzinach późniejszych). W sobotę i niedzielę 
przewidziana będzie godzinna przerwa na lunch.  
 
Charakter kursów jest zróżnicowany, obejmuje bowiem części wykładowe, zajęcia 
praktyczne w małych grupach, weryfikację uzyskanej wiedzy w większych grupach, 
a także kontakt indywidualny z prowadzącą Moduł Wymowa Sądowa. Kontakt 
przypominający spotkanie twarzą w twarz umożliwią wyodrębnione na platformie  
e-learningowej pokoje. W przypadku wysokiej ilości uczestników, część 
zajęć indywidualnych odbywać się może także po godzinie 17.30 w tygodniu 
(poniedziałek – czwartek) dzielącym oba weekendy Akademii lub tygodniu 
następującym po drugim weekendzie Akademii.  
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Zajęcia w toku Akademii poprowadzą Katarzyna Bruzzanese (aktorka, logopeda i 
specjalistka z zakresu pracy nad głosem mająca długoletnie doświadczenie w pracy 
z prawnikami), dr Karolina Dukała (doktor psychologii, specjalistka z zakresu 
psychologii sądowej) oraz dr Paulina Święcicka (doktor prawa, specjalistka z 
zakresu praktycznej retoryki prawniczej).  
 

Kto może aplikować na ARWiPS? 
 
Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej ma na celu edukację 
nastawioną na potrzeby stricte zawodowe niezbędne prawnikom-praktykom, 
aplikantom oraz studentom prawa wchodzącym na rynek pracy. Z tego względu 
pierwszeństwo w aplikowaniu przyznane zostanie wyżej wymienionym grupom.  
 
Językiem kursowym ARWiPS jest język polski. 
 

Jak aplikować na ARWiPS? 
 
W celu aplikowania na ARWiPS, prosimy o nadesłanie nam następujących 
dokumentów: 
• Krótkie CV (obowiązkowo)* 
• Krótki list motywacyjny wskazujący dlaczego chciał(a)by Pan/Pani wziąć udział w 
ARWiPS, maks. 500 znaków (opcjonalnie) 
 
Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych przy użyciu formularza Google: 
https://forms.gle/Fe9xqKjsnoztLTis6 (nie przyjmujemy aplikacji drogą mailową) 
 
* Prosimy nazwać plik z CV imieniem i nazwiskiem.  
 
Ostateczny deadline na aplikację to 1 marca 2021, ale będziemy przyjmować 
uczestników także wcześniej na zasadzie naboru ciągłego (rolling basis).  
 
Ze względu na wysoce praktyczny charakter zajęć jesteśmy niestety zmuszeni 
ograniczyć liczbę uczestników, więc przyjęć na ARWiPS będziemy dokonywać na 
zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". (W razie wcześniejszego przyjęcia na ARWiPS, 
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konieczne będzie wcześniejsze wniesienie opłaty celem rezerwacji miejsca). 
 

Jaki jest koszt udziału w ARWiPS? 
 
Opłata early-bird: 499 PLN (w razie złożenia aplikacji przed 1 lutego 2021) 
Standardowa opłata: 599 PLN (w razie złożenia aplikacji do 1 marca 2021) 
 

Ważne daty 
 
• 1 lutego 2021 – deadline z promocyjną opłatą early bird  
• 1 marca 2021 – ostateczny termin na nadsyłanie zgłoszeń 
• 5 marca 2021 – informacja ws. przyjęcia zgłoszenia 
• 10 marca 2021 – termin na wniesienie opłaty za udział w ARWiPS (dla osób 
zakwalifikowanych wcześniej będzie wyznaczony wcześniejszy termin) 
• 16-18 kwietnia i 23-25 kwietnia 2021 – Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii 
Sądowej 
 

Pytania? 
 

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o Center For American Studies, 
zapraszamy na naszą stronę: www.cfaspoland.org.  
 
Jeżeli mają zaś Państwo więcej pytań o udział w Akademii Retoryki, Wymowy i 
Psychologii Sądowej, prosimy o pisanie wiadomości na naszej stronie na 
Facebooku bądź skierowanie do nas maila: akademiarwips@cfaspoland.org. 
 

 
Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w kwietniu!  

 
 

Łukasz Darby Bartosik, LL.M. 
Prezes Stowarzyszenia Center For American Studies 


