
KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Adiustacja i korekta
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Text proofing
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 5
konwersatorium 60 III i IV
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Doskonalenie umiejętności redakcyjnych (praca z tekstem)
C2. Utrwalanie wiedzy o procesie wydawniczym.
C3. Rozwijanie wiedzy o obowiązujących w Polsce konwencjach wydawniczych.

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Samodzielnie wykonuje adiustację i korektę prostych tekstów 

publicystycznych, popularnych, naukowych.
K_U08
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U_02 Samodzielnie projektuje przebieg procesu wydawniczego, 
którego celem jest edycja utworu w książce lub czasopiśmie.

K_U10

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Stosowanie wybranych konwencji redakcyjnych przy przygotowaniu do druku artykułu 
naukowego i książki o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.

2. Redakcja językowa tekstów.
3. Poprawne planowanie struktury publikacji.
4. Planowanie procesu wydawniczego.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Praca samodzielna, praca w

grupie, prezentacja.
Praca zaliczeniowa. Oceniona praca 

zaliczeniowa, protokół.
U_02 Praca samodzielna, praca w

grupie, prezentacja.
Praca zaliczeniowa. Oceniona praca 

zaliczeniowa, protokół.

VI. Kryteria oceny, wagi

30 proc. – obecność na zajęciach (zajęcia opuszczone muszą zostać zaliczone).

70 proc. – średnia ocen z  prac zaliczeniowych (dwie w każdym semestrze).

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Materiały przygotowane przez prowadzącego.
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