
KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Edytorstwo naukowe wobec literaturoznawstwa

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Editing and Literary Studies

Kierunek studiów Edytorstwo

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina literaturoznawstwo

Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Adam Fitas, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 2

konwersatorium 30 III

ćwiczenia

laboratorium
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warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C 1. Poznawanie wzajemnych relacji między edytorstwem naukowym a literturoznawstwem. 

C 2. Kształtowanie kompetencji literaturoznawczych edytora.

C 3. Doskonalenie warsztatu edytora tekstu.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do efektu
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kierunkowego

WIEDZA

W01 Student zna podstawową terminologię literaturoznawczą z zakresu 
poetyki, teorii literatury i historii literatury.

K_W02

W02 Student zna relacje między edytorstwem naukowym a 
literaturoznawstwem na różnych poziomach kontaktu z tekstem (od 
lektury do publikacji.

K_W03

W03 Rozumie  związek między teorią i praktyką edytorstwa 
naukowego a literaturoznawstwem.

K_W04

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Konwersatorium polega na dyskutowaniu konkretnych przypadków praktycznych związków między 
edytorstwem naukowym a literaturoznawstwem. Począwszy od pracy w archiwum i kwerend badawczych, 
poprzez ustalanie wersji tekstu, aż po jego interpretację i opracowanie edytorskie, na każdym etapie swojej 
pracy, edytor musi wykorzystywać kompetencje literaturoznawcze, aby poprawnie odczytać, zrozumieć tekst, 
a następnie odpowiednio przygotować go do percepcji czytelnika. Konwersatorium przybiera postać studium 
przypadków (konkretnych prac edytorskich), które ilustrują rozmaite związki pracy edytora naukowego i 
literaturoznawcy

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne

(lista wyboru)

Metody weryfikacji

(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

WIEDZA

W01, 
W02, 
W03

Praca z tekstem. Studium 
przypadku. Dyskusja 

Zaliczenie Protokół

VI. Kryteria oceny, wagi

30% - obecność studenta na zajęciach

70% - aktywny udział w zajęciach
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa

Edycje pism w fazie tworzenia („Uwagi” .Karola Ludwika Konińskiego) oraz edycje opublikowane różnych 
gatunków pisarstwa (pisma intymne, poezja, powieść etc.)..
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