
KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Aplikacje użytkowe w pracy edytora
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Software introduction for editors
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dawid Mielnik

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 3
konwersatorium 15 1
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Podstawy profesjonalnej edycji tekstów przy użyciu popularnych programów komputerowych.
C2 Zapoznanie studentów z podstawami prac z dokumentem tekstowym w celu publikacji.
C3 Przedstawienie typowych praktyk redakcyjnych w konstruowaniu i formatowaniu tekstu 
pomocniczego w różnych typach publikacji.



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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student umie dobrać narzędzia cyfrowe pod kątem ich 

przydatności do planowanych prac wydawniczych.
K_U08

U_02 Student potrafi posługiwać się podstawowymi programami do 
pracy edytorskiej

K_U08

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1) Organizacja programu Microsoft Excel ;
2) fundamentalne funkcje programu i sposoby zaznaczania komórek; 
3) narzędzia główne programu;
4) wprowadzanie danych, sposoby wyświetlania danych;
5) adresowanie względne i bezwzględne;
6) funkcje agregujące;
7) formatowanie danych;
8) tworzenie wykresów;
9) wybrane formuły; 
10) tabele przestawne;
11) organizacja programu Adobe Acrobat;
12) sposoby nawigacji dokumentu;
13) komentowanie i nanoszenie poprawek w pliku PDF;
14) operacje na różnych plikach pdf (łączenie, dzielenie itp.);
15) funkcja OCR;
16) ochrona pliku PDF.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Wykład konwersatoryjny kolokwium ocena z kolokwium
U_02 Ćwiczenia praktyczne kolokwium ocena z kolokwium

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

VI. Kryteria oceny, wagi

50% kolokwia

50% obecność na zajęciach



VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 5

VIII. Literatura

Kamiński B., Cyfrowy prepress, drukowanie i procesy wykończeniowe, Warszawa 2001.
Kopertowska M., Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Moduł 2. 
Użytkowanie komputerów, Warszawa 2004.
Kopertowska M., Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECD
L Moduł 3. Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2004.



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Grafologiczna lektura rękopisów

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Graphological reading of manuscripts

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. Dariusz Pachocki, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty 30/30 I/II
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zapoznanie studentów z teorią psychografologii 
C2 Nauka 15-20 cech pisma ręcznego



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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student  potrafi  wyszukiwać  informacje  niezbędne  do

przeprowadzenia  podstawowej  analizy  grafologicznej,
przeprowadzić  jej  ocenę  pod  kątem  możliwości
przeprowadzenia  prawidłowego  badania  oraz  wykorzystać
narzędzia  pismoznawcze,  które  umożliwią  prawidłowe
zinterpretowanie analizowanego materiału.

K_U02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi problemami związanymi w grafologią i
pismoznawstwem oraz psychologią pisma. Po bloku teoretycznym obejmującym około dwudziestu
podstawowych cech pisma ręcznego podejmowane będą analizy próbek pisma artystów, polityków
oraz pisarzy.

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 Ćwiczenia praktyczne Kolokwium Uzupełnione i ocenione 

kolokwium

VI. Kryteria oceny, wagi…

25% - frekwencja
50  % – oceny z kolokwiów
25% - aktywność na zajęciach

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
1. Dumański, J., Głazek, A., Mucha-Piekarska, M., Zmienność wybranych cech 
pisma w sytuacji zagrożenia, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii" 1982, nr 3-4, s. 145-152.



2. Gawda, B., Konstytucjonalne uwarunkowania grafizmu, [w:] tejże, Grafizm jako forma ekspresji, 
Lublin 2006. 
3. Gawda B., Psychologiczna analiza pisma, Lublin 1999. 
4. Lublicz-Siennicki S., Grafologia dla początkujących, Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniająca
1. Hanausek T., Kryminalistyka. Poradnik detektywa, Katowice 1993.



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Interpunkcja
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Punctuation
Kierunek studiów Edytorstwo 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina językoznawstwo 
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mariusz Koper

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2 ECTS
konwersatorium
ćwiczenia 30 II
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne - 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Wprowadzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu interpunkcji języka polskiego.
C2 Historyczne i teoretyczne podstawy dzisiejszych zasad interpunkcji polskiej.
C3 Przegląd zasad użycia znaków przestankowych (teoria i praktyka).
C4 Doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z pisaniem i korektą tekstu.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student zna podstawy teoretyczne zasad polskiej interpunkcji, 

podstawowe instrumentarium badawcze oraz literaturę 
K_W08



przedmiotu.
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi w praktyce wykorzystać posiadaną wiedzę z 
zakresu zasad polskiej interpunkcji, sprawnie i poprawnie 
wprowadza zasady interpunkcyjne w wypowiedzeniach 
niewerbalnych i werbalnych (pojedynczych i złożonych).

K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student potrafi ocenić własne i cudze teksty pod kątem 

interpunkcji polskiej.
K_K01

K_02 Student dąży do samodoskonalenia warsztatu edytora w 
zakresie korekty i adiustacji tekstu.

K_K01

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Teoretyczne podstawy zasad interpunkcyjnych. 
2. Ogólna charakterystyka funkcji znaków przestankowych. 
3. Rola kropki.
4. Rola średnika.
5. Rola przecinka. 
6. Rola dwukropka. 
7. Rola pytajnika i znaku wykrzyknienia. 
8. Rola wielokropka
9. Rola pauzy. 
10. Rola cudzysłowu, jego rodzaje, funkcja tzw. gęsich łapek. 
11. Przegląd użycia znaków przestankowych. 
12. Przecinek - interpunkcja wewnątrz zdania pojedynczego. 
13. Przecinek - interpunkcja wewnątrz wypowiedzenia złożonego. 
14. Interpunkcja pozostałych znaków (kropka, średnik, dwukropek, wielokropek, pauza, pytajnik, 
znak wykrzyknienia, nawias, cudzysłów). 
15. Kolokwia cząstkowe (w tym dyktando) oraz kolokwium końcowe z treści programowych.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Wykład konwersatoryjny Praca pisemna (kolokwium 

nr 1)
Oceniony tekst pracy

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Ćwiczenia praktyczne Praca pisemna (kolokwium 

nr 2 i 3)
Oceniony tekst pracy 
pisemnej (kolokwium nr 2 
i 3).

U_02 Dyktando Praca pisemna Oceniony tekst dyktanda

VI. Kryteria oceny, wagi

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i prac pisemnych 
(80%). Składnikiem oceny całościowej jest też obecność i aktywność na zajęciach (20%).



ocena niedostateczna 
W – student nie opanował podstaw zasad polskiej interpunkcji, nie zna podstawowego 
instrumentarium badawczego oraz literatury przedmiotu,
U – student nie potrafi w praktyce wykorzystać wiedzy z zakresu polskiej interpunkcji, nie zaliczył 
kolokwiów i prac pisemnych,
K – student nie przejawia postawy odpowiedzialności za własny rozwój naukowy i zawodowy.

ocena dostateczna 
W – student w stopniu ograniczonym opanował zasady polskiej interpunkcji, wybiórczo zna 
instrumentarium badawcze oraz literaturę przedmiotu,
U – student w stopniu przeciętnym potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu polskiej 
interpunkcji, zaliczył kolokwia i prace pisemne,
K – student przejawia postawę odpowiedzialności za własny rozwój naukowy i zawodowy.

ocena dobra 
W – student w stopniu pogłębionym opanował zasady polskiej interpunkcji, zna instrumentarium 
badawcze oraz literaturę przedmiotu 
U – student potrafi w praktyce sprawnie i poprawnie wykorzystać wiedzę z zakresu polskiej 
interpunkcji, zaliczył kolokwia i prace pisemne,
K – student świadomie kształtuje postawę odpowiedzialności za własny rozwój naukowy i zawodowy.

ocena bardzo dobra 
W – student w stopniu pogłębionym opanował zasady polskiej interpunkcji, zna instrumentarium 
badawcze oraz literaturę przedmiotu, podczas zajęć stacjonarnych wykazywał się aktywnością.
U – student potrafi w praktyce sprawnie i poprawnie wykorzystać wiedzę z zakresu polskiej 
interpunkcji, zaliczył kolokwia i prace pisemne na ocenę bardzo dobrą,
K – student świadomie kształtuje postawę odpowiedzialności za własny rozwój naukowy i zawodowy.

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
Stanisław Jodłowski, Zasady interpunkcji. Podręcznik, wydanie nowe, zmienione i rozszerzone, 
opracowanie naukowe i redakcyjne Jan Godyń, Kraków 2002. 
Stanisław Jodłowski, Witold Taszycki, Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem 
ortograficznym, Wrocław 1980. 
Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, redakcja Edward Polański, 
Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca
Jerzy Podracki, Alina Gałązka, Gdzie postawić przecinek, Warszawa 2019.
Ewa i Feliks Przyłubscy, Gdzie postawić przecinek? Warszawa 1975.
Tomasz Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2018. 



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Elementy wiedzy poligraficznej
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Elements of printing knowledge
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina nauki humanistyczne
Język wykładowy j. polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dorota Niedziałkowska 

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 2
konwersatorium
ćwiczenia 15 2
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zapoznanie studenta z zewnętrzną budową książki, przebiegiem produkcji poligraficznej, 
zasadami współpracy wydawnictwa z drukarnią, czynnościami wykonywanymi w drukarni i 
introligatorni.
C2 Zapoznanie studenta z historią druku, jego rodzajami, oraz współcześnie stosowanymi 
technikami.
C3 Zapoznanie studenta z zasadami obliczania arkusza, podstawowymi parametrami pisma; historią
papieru, podstawami papieroznawstwa i materiałoznawstwa poligraficznego.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student zna zewnętrzną budowę książki i etapy przebiegu K_W10



produkcji poligraficznej. Umie scharakteryzować czynności w 
drukarni i introligatorni.

W_02 Student  przedstawia  najważniejsze  fakty  z  historii  druku,
omawia  rodzaje  druku,  charakteryzuje  bardziej  szczegółowo
najczęściej stosowane współcześnie techniki.

K_W10

W_03 Student wie, jak policzyć arkusz,  zna pojęcia  kroju,  odmiany i
stopnia  pisma.  Student  przedstawia  najważniejsze  fakty  z
historii  papieru,  zna  podstawy  papieroznawstwa  i
materiałoznawstwa poligraficznego.

K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student umie opisać zewnętrzną budowę publikacji, rozpoznaje 

i wie, jak odpowiednio powinny być wykonane etapy przebiegu 
produkcji poligraficznej (potrafi ocenić np. wadliwe wykonanie 
publikacji).

K_U08, K_U09, 
K_U10

U_02 Student wymienia najważniejsze fakty z historii druku, 
podstawowe podziały oraz definiuje druk offsetowy i cyfrowy.

K_U08, K_U09, 
K_U10

U_03 Student  umie  wyliczyć  objętość  publikacji  w  arkuszach
wydawniczych i przeliczyć na arkusze drukarskie. Student umie
posługiwać się miarką typograficzną. Student dobiera pismo o
odpowiednich parametrach do różnych rodzajów publikacji i w
obrębie  jednej  publikacji  –  dla  odpowiednich  jej  elementów.
Student  dobiera  formaty  i  odpowiednie  rodzaje  papieru  do
rodzaju publikacji. 

K_U08, K_U09, 
K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student zostaje uwrażliwiony na estetykę druku. K_K01, K_K02
K_02 Student jest świadomy, że właściwy dobór dobrej jakości 

surowców poligraficznych dopełnia wysokiego standardu 
edytorskiego przygotowywanej publikacji, tak jak rzetelne 
opracowanie redakcyjne i odpowiedni projekt typograficzny.

K_K01, K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Zewnętrzna budowa książki (różne sposoby łączenia bloku, oprawa, rodzaje okładek). 

Przebieg  produkcji  poligraficznej:  pre-press  (składkowanie/impozycja,  przygotowanie  form
drukowych),  press,  postpress  (etapy  introligatorskiej  obróbki  arkusza,  uszlachetnianie  druku).
Współpraca  wydawnictwa  (studia  DTP)  z  drukarnią  (studiem  CTP/naświetlarnią).  Drukarnia  i
introligatornia. Podstawowe pojęcia: CMYK, RGB, rozbicie barwne, punkt rastrowy, raster, mora. 

Druk. Krótka historia (wyjście do Muzeum Drukarstwa). Rodzaje druku, współczesne techniki druku
(wyjście do drukarni offsetowej i cyfrowej oraz introligatorni). 

Arkusz autorski, wydawniczy, drukarski – obliczanie. Podstawowe parametry pisma: definicje kroju,
odmiany i stopnia pisma. Miary typograficzne.

Krótka historia papieru. Podstawy papieroznawstwa poligraficznego. Formaty papieru. Gramatura i 
inne parametry papieru. Podstawy materiałoznawstwa poligraficznego.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)



WIEDZA
W_01 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 

pisemne
W_02 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 

pisemne
W_03 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 

pisemne
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 
pisemne

U_02 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 
pisemne

U_03 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 
pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Ćwiczenia praktyczne Dyskusja –
K_02 Ćwiczenia praktyczne Dyskusja –

VI. Kryteria oceny, uwagi…

100% oceny:
– obecność na zajęciach (10%)
– uczestnictwo w dyskusji (10%) 
– zaliczenia pisemne (80%)

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
D. Bann, Poligrafia. Praktyczny przewodnik, tł. M. Turowska-Rawicz, Warszawa 2007.
J. Panak, M. Ceppen, S. Jakucewicz i in., Poligrafia. Procesy i technika, Warszawa 2005.
J. Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, Gdańsk 2008.
Literatura uzupełniająca
T.J. Tedesco, Procesy introligatorskie i wykończeniowe współczesnej poligrafii, Warszawa 2008.
S. Jakucewicz, Papier w poligrafii, Warszawa 1999.



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Redakcja typowej książki
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Editing a typical book
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina nauki humanistyczne
Język wykładowy j. polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dorota Niedziałkowska 

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 3 + 3
konwersatorium
ćwiczenia 30 + 30 1 i 2
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zapoznanie z przebiegiem procesu wydawniczego, strukturą i zasadami pracy wydawnictwa,  
obowiązkami jego pracowników
C2 Nauka znaków korektorskich oraz wykonywania za ich pomocą korekty
C3 Zapoznanie z budową typowej książki w aspekcie redakcyjnym
C4 Nauka redagowania wszystkich elementów składających się na książkę (tekst główny, materiały  
wprowadzające, uzupełniające, informacyjno-pomocnicze)

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student charakteryzuje etapy procesu wydawniczego. Student 

opisuje zasady pracy i strukturę wydawnictwa, wymienia i 
K_W08, K_W11



definiuje obowiązki jego pracowników.
W_02 Student zna znaki korektorskie oraz zasady ich stosowania. K_W08, K_W11
W_03 Student  definiuje  pojęcie  książki  w  aspekcie  redakcyjnym,

wylicza rodzaje składających się na nią elementów i porządkuje
je  we  właściwej  kolejności  (okładka  i  czwórka  redakcyjne,
materiały  wprowadzające,  tekst  główny,  materiały
uzupełniające, informacyjno-pomocnicze). 

K_W08, K_W11

W_04 Student  wie,  jak  powinny  być  redagowane  elementy  tekstu
głównego (cytaty, wyróżnienia, tytuły i śródtytuły, dialogi) oraz
materiały  wprowadzające,  uzupełniające,  informacyjno-
pomocnicze (w szczególności np.: przypisy, bibliografia, indeks,
spis treści).

K_W08, K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student wykonuje adiustację, korektę oraz elementy adiustacji 

technicznej (analizuje tekst, ocenia jego poziom, zauważa 
różnego rodzaju błędy i potrafi odpowiednio je poprawić).

K_U08, K_U09, 
K_U10

U_02 Student sprawnie posługuje się systemem znaków 
korektorskich. Rozpoznaje, w jakich okolicznościach używać 
określonych znaków.

K_U08, K_U09, 
K_U10

U_03 Student redaguje w odpowiedni sposób fragmenty różnego 
rodzaju tekstów głównych lub całe teksty stanowiące materiały 
wprowadzające, uzupełniające i materiały informacyjno-
pomocnicze.

K_U08, K_U09, 
K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student ma ugruntowane przekonanie o konieczności 

dostosowania każdego typu publikacji do obowiązujących 
konwencji i standardów wydawniczych, ma świadomość wagi 
należytego opracowania redakcyjnego tekstu.

K_K01, K_K02

K_02 Student ma świadomość konieczności weryfikacji i uzupełniania 
wiedzy.

K_K01, K_K02

K_03 Student weryfikuje i ocenia poprawność opracowania 
redakcyjnego oraz technicznego publikacji.

K_K01, K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Proces  wydawniczy  jako  etap  procesu  produkcji  poligraficznej.  Charakterystyka  etapów procesu
wydawniczego.  Sposoby  inicjowania  produkcji  wydawniczej.  Definicja  wydawcy,  obowiązki
wydawcy. Strukturą i zasady pracy wydawnictw. Obowiązkami pracowników wydawnictwa (głównie
redaktor:  inicjujący,  prowadzący,  merytoryczny,  techniczny;  składacz,  korektor).  Obieg  pracy  w
wydawnictwie  (podstawowe  terminy:  komputeropis  autorski,  podstawa  wydawnicza,  konspekt
wydawniczy,  recenzja  wydawnicza;  podstawowe  dokumenty:  umowa  wydawnicza,  umowa
licencyjna,  plan  wydawniczy,  karta  książki  dawna  i  współczesna;  egzemplarze:  sygnalne,
obowiązkowe, autorskie, promocyjne). 
Znaki korektorskie (zastosowanie praktyczne w trakcie korekty fragmentów tekstów). 
Budowa typowej  książki  w aspekcie redakcyjnym: okładka i  obwoluta,  karty  tytułowe,  materiały
wprowadzające,  tekst  główny  (układy,  jednostki  struktury  kompozycyjnej  tekstu  głównego  i  ich
specyfika; konwencje zapisu cytatów, dialogów), materiały uzupełniające (przypisy, tabele, ilustracje,
aneksy,  bibliografie),  materiały  informacyjno-pomocnicze  (słowniki  terminów,  typy:  wykazów,
spisów treści, streszczeń, pagin, indeksów). Zawartość i konwencje redagowania wszystkich części
składowych książki zgodnie z polskimi wymogami.



V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 

pisemne
W_02 Wykład konwencjonalny Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 

pisemne
W_03 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 

pisemne
W_04 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 

pisemne
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 
pisemne

U_02 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 
pisemne

U_03 Ćwiczenia praktyczne Zaliczenie pisemne Ocenione zaliczenie 
pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Ćwiczenia praktyczne Dyskusja –
K_02 Ćwiczenia praktyczne Dyskusja –
K_03 Ćwiczenia praktyczne Dyskusja –

VI. Kryteria oceny, uwagi…

100% oceny:
– obecność na zajęciach (10%)
– uczestnictwo w dyskusji (10%) 
– zaliczenia pisemne (80%)

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
A.  Wolański,  Edycja  tekstów.  Praktyczny  poradnik.  Książka,  prasa,  www,  Warszawa  2008.
R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2001. 
Normy Polskie
Literatura uzupełniająca
Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birknemajer et al., Wrocław 1971.
B. Osuchowska, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005.



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Edytorska analiza utworów
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Editorial analysis of literary works
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów I
Forma studiów stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Wojciech Kruszewski

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 6 (3+3)
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty 60 I i II
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Wprowadzenie w problematykę rozumienia utworów literackich.
C2 Kształcenie umiejętności analitycznych i interpretacyjnych.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi samodzielnie opisać budowę utworów 

literackich.
K_U04

U_02 Student umie opisać funkcję poszczególnych elementów w 
utworze.

K_U04



U_03 Student potrafi samodzielnie napisać krótką pracę analityczno-
interpretacyjną na temat utworu literackiego.

K_U04

U_04 Student umie scharakteryzować wybrane edytorskie problemy 
mające związek z rozumieniem utworów literackich.

K_U04

U_05 Student potrafi stosować w dyskusji o utworze podstawowe 
pojęcia z zakresu analizy utworów literackich.

K_U04

U_06 Student potrafi zastosować podstawowe teoretyczne ujęcia 
związane z interpretacją utworów literackich w pracach 
analityczno-interpretacyjnych.

K_U04

U_07 Student rozumie związek między dziełem a jego autorem w 
różnych aspektach, w tym w aspekcie prawnym.

K_U08

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Wybrane koncepcje dzieła literackiego.
2. Wybrane koncepcje dotyczące relacji czytelnik – utwór literacki.
3. Cel analizy literackiej.
4. Istota rozumienia utworu literackiego.
5. Relacja rozumienia utworu do efektów pracy redaktora utworów literackich.

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 analiza dzieła sztuki, 

dyskusja
wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

oceniona praca pisemna

U_02 analiza dzieła sztuki, 
dyskusja

wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

oceniona praca pisemna

U_03 praca pisemna praca pisemna oceniona praca pisemna
U_04 analiza dzieła sztuki, 

dyskusja
wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

oceniona praca pisemna

U_05 analiza tekstu, dyskusja wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

oceniona praca pisemna

U_06 analiza tekstu, dyskusja wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

oceniona praca pisemna

U_07 analiza tekstu, dyskusja wypowiedzi ustne na 
warsztatach

-

VI. Kryteria oceny, wagi…

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

50% - Obecność na zajęciach (wymagane 100% obecności, w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności – konieczność zaliczenia opuszczonych zajęć na podstawie kryteriów ustalonych przez 
promotora).



50% - Zrealizowanie zleconych prac pisemnych (jedna za zakończenie pierwszego semestru i jedna na
zakończenie drugiego semestru).

ocena niedostateczna

U – student nie potrafi użyć podstawowych narzędzi analizy i interpretacji utworów literackich, nie 
zna podstawowych terminów związanych z tą pracą

U – student nie potrafi samodzielnie przygotować pisemnej pracy, stanowiącej analizę i interpretację 
utworu literackiego

ocena dostateczna

U – student w stopniu ograniczonym potrafi użyć podstawowych narzędzi analizy i interpretacji 
utworów literackich, zna podstawowe terminy związane z tą pracą

U – student potrafi samodzielnie przygotować pisemną pracę, stanowiącą niepogłębioną analizę i 
interpretację utworu literackiego

ocena dobra

U – student w stopniu pogłębionym potrafi użyć podstawowych narzędzi analizy i interpretacji 
utworów literackich, zna podstawowe terminy związane z tą pracą

U – student potrafi samodzielnie przygotować pisemną pracę, stanowiącą niepogłębioną analizę i 
interpretację utworu literackiego

ocena bardzo dobra 

U – student w stopniu pogłębionym potrafi użyć podstawowych narzędzi analizy i interpretacji 
utworów literackich, zna podstawowe terminy związane z tą pracą

U – student potrafi samodzielnie przygotować pisemną pracę, stanowiącą oryginalną, nowatorską 
analizę i interpretację utworu literackiego

U – student potrafi wskazać błędy redakcyjne w analizowanych utworach

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

VIII. Literatura

Dobór literatury zależy zawsze od prowadzącego (jego/jej) zainteresowań metodologicznych, 
literackich oraz problemów, które on/ona zauważył(a) w swoich lekturach i w trakcie prowadzenia 
zajęć.



Przykładowy dobór lektur dla kursu:

Teksty metodologiczne
R. Ingarden, Formy poznawania dzieła literackiego, "Pamiętnik Literacki" 1936, nr. 33, s. 163-192.
tenże, O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów 1937.

Teksty literackie
Sz. Twardoch, Żywot i śmierć św. Felicjana
M. Bialoszewski, Ballada z makaty
J. Dukaj, Katedra
T. Różewicz, [krzyknąłem na Nią…]
A. Kamieńska, Psalm najmniejszy 
Cz. Miłosz, Obłoki
W. Wencel, Oda chorej duszy (cały zbiór)
K. Filipowicz, Romans prowincjonalny
J. Raspail, Pierścień rybaka
C. McCarthy, Sunset Limited
C. Norwid, Pamiętnik Klary Nagnioszewskiej
J. Czechowicz, Śmierć [2]



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Warsztat naukowy edytora
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Traditional and digital sources for textual studies
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów I
Forma studiów stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Wojciech Kruszewski

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 5 (2+3)
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty 60 I i II
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zapoznanie studentów z podstawowym warsztatem bibliograficznym tekstologa i 
wydawcy naukowego oraz nauka posługiwania się źródłami informacji niezbędnymi w ich 
pracy naukowej i edytorskiej.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi wymienić najważniejsze książnice polskie i 

lubelskie.
K_U01

U_02 Student zna zasady udostępniania oraz pracy ze starodrukami 
oraz dokumentami rękopiśmiennymi.

K_U01



U_03 Student zna podstawowe terminy bibliografii (dokument, 
książka…) oraz zna podstawowe ujęcia typologiczne dla opisu 
dokumentów.

K_U01

U_04 Student umie wykonać opis bibliograficzny w nauczanym 
systemie zapisu.

K_U01

U_05 Student potrafi korzystać z tradycyjnych bibliografii polskich 
(bibliografia Estreichera, „Korbut”, „Nowy Korbut”, „Bibliografia
zawartości czasopism”) oraz z bibliografii i katalogów cyfrowych
polskich placówek.

K_U01

U_06 Student potrafi poprawnie cytować. K_U01
U_07 Student potrafi korzystać z polskich repozytoriów cyfrowych. K_U01

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Bibliografia
2. Polskie bibliografie literackie
3. Adres bibliograficzny – wybrane konwencje zapisu
4. Podstawowe terminy bibliograficzne w pracy edytora
5. Cytat – redakcja cytatu
6. Polskie zbiory cyfrowe

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 elementy wykładu 

monograficznego, dyskusja,
praca samodzielna

wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

zaliczenie pisemne 
(ocenione)

U_02 elementy wykładu 
monograficznego, praca 
samodzielna

wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

zaliczenie pisemne 
(ocenione)

U_03 elementy wykładu 
monograficznego, dyskusja,
praca samodzielna

wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

zaliczenie pisemne 
(ocenione)

U_04 elementy wykładu 
monograficznego, dyskusja,
praca samodzielna

wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

zaliczenie pisemne 
(ocenione)

U_05 elementy wykładu 
monograficznego, dyskusja,
praca samodzielna

wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

zaliczenie pisemne 
(ocenione)

U_06 prezentacja, praca 
samodzielna

wypowiedzi ustne na 
warsztatach, praca pisemna

zaliczenie pisemne 
(ocenione)

U_07 prezentacja, praca 
samodzielna

wypowiedzi ustne na 
warsztatach

zaliczeni ustne (ocenione)

VI. Kryteria oceny, wagi…



Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

50% - Obecność na zajęciach (wymagane 100% obecności, w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności – konieczność zaliczenia opuszczonych zajęć na podstawie kryteriów ustalonych przez 
promotora).

50% - zaliczenie wszystkich kolokwiów.

ocena niedostateczna

U – student nie potrafi poprawnie posługiwać się cyfrowymi i tradycyjnymi bibliografiami

U – student nie potrafi prawidłowo cytować źródeł

U – student nie potrafi prawidłowo opisać dokumentu, starodruku, publikacji (w wybranej konwencji 
opisu)

ocena dostateczna

U – student w stopniu ograniczonym potrafi poprawnie posługiwać się cyfrowymi i tradycyjnymi 
bibliografiami

U – student w stopniu ograniczonym potrafi prawidłowo cytować źródeł

U – student w stopniu ograniczonym potrafi prawidłowo opisać dokumentu, starodruku, publikacji (w
wybranej konwencji opisu)

ocena dobra

U – student w stopniu dobrym potrafi poprawnie posługiwać się cyfrowymi i tradycyjnymi 
bibliografiami

U – student, popełniając nieliczne błędy, potrafi prawidłowo cytować źródeł

U – student potrafi prawidłowo opisać dokumentu, starodruku, publikacji (w wybranej konwencji 
opisu), popełniając jedynie nieliczne błędy

ocena bardzo dobra 

U – student biegle potrafi posługiwać się cyfrowymi i tradycyjnymi bibliografiami

U – student potrafi bezbłędnie pod względem formalnym cytować źródła

U – student bezbłędnie potrafi prawidłowo opisać dokument, starodruk, publikację (w wybranej 
konwencji opisu)

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin



Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

Literatura

J. Czachowska, Rozwój bibliografii literackiej w Polsce, Wrocław 1979.
J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.
J. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty, Wrocław 1989.
Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy, Wrocław 1970.
Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1977.
J. Korpała, Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1989.
J. Korpała, Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986.
H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.
A. Mendykowa, Podstawy bibliografii, Warszawa 1982.
J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982.
J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych, Warszawa 1988.



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Literatura powszechna (do romantyzmu)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Comparative Literature (till Romantic period)
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 15 II 2
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 
C1 Analiza pojęć, kategorii oraz idei związanych z kulturą europejską średniowiecza, renesansu, 
baroku i oświecenia
C2 Omówienie wybranych arcydzieł literatury europejskiej średniowiecza, renesansu, baroku i 
oświecenia oraz przedstawienie głównych nurtów i paradygmatów estetycznych tych epok.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA



W_01 Student, który wysłuchał wykładu, zapoznał się z listą lektur i 
uzyskał zaliczenie, ma wiedzę o miejscu literaturoznawstwa jako
dyscypliny humanistycznej w systemie nauk, zna najważniejsze 
arcydzieła literatury powszechnej od średniowiecza do 
oświecenia oraz periodyzację literatury europejskiej od V do 
XVIII wieku.

KW_01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student, który wysłuchał wykładu, zapoznał się z listą lektur i 

uzyskał zaliczenie, jest gotów do świadomego wykorzystywania 
uzyskanej wiedzy w animowaniu wydarzeń kulturalno-
edukacyjnych w środowisku społecznym oraz upowszechniania 
wiedzy o średniowiecznej i wczesnonowożytnej literaturze 
europejskiej i  

K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
1. Wprowadzenie do przedmiotu. Periodyzacja
2. Pieśń o Rolandzie – zagadnienia gatunku i problemy interpretacyjne. Ethos rycerski w 
literaturze średniowiecza.
3. Dzieje Tristana i Izoldy jako przykład le roman. Kultura amour courtois w 
średniowiecznej Europie.
4. Boska Komedia Dantego – alegoria drogi samopoznania. 
5. Rerum vulgarium fragmenta Francesca Petrarki – koncepcja miłości, treści 
metapoetyckie, zagadnienia kompozycji. 
6. Dekameron Giovanniego Boccaccia i kształtowanie się gatunku noweli
7. Wielki Testament François Villona – zagadnienia genologiczno-interpretacyjne
8. Erazm z Rotterdamu i humanizm zaalpejski
9. Próby Michela de Montaigne – narodziny eseju
10. Hamlet Williama Shakespeare’a – problemy tekstologiczne i interpretacyjne.
11. Angielska poezja metafizyczna – najważniejsi przedstawiciele i odmiany nurtu
12. Komizm i tragizm w komediach Moliera
13. Kandyd Woltera jako przykład powiastki filozoficznej
14. Idee oświeceniowe w Podróżach Guliwera Jonathana Swifta
15. Natura, cywilizacja i moralność w Nowej Heloizie Jana Jakuba Rousseau

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Wykład konwersatoryjny z 

wykorzystaniem technik 
multimedialnych

Zaliczenie w formie ustnego 
kolokwium

Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Wykład konwersatoryjny z 

wykorzystaniem technik 
multimedialnych

Elementy rozmowy w trakcie
wykładu, wskazujące 
studentom możliwości 
wykorzystania uzyskanej 
wiedzy w przedsięwzięciach 
o charakterze społeczno-

-



kulturowym

VI. Kryteria oceny, wagi

30% – obecność studenta na zajęciach
70% – ustne kolokwium

VII. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura
Literatura podstawowa
1.Pieśń o Rolandzie. Przeł. T. Żeleński-Boy. Wstęp Z. Czerny. Warszawa 1984. 
2. Dzieje Tristana i Izoldy, w: Arcydzieła francuskiego średniowiecza. Warszawa 1968 i 
nast. 
3. DANTE ALIGHIERI: Boska komedia. (Piekło) Przeł. E. Porębowicz. Warszawa 1959 i 
nast. [BN II, 187] 
4. Francesco PETRARCA: Drobne wiersze włoskie. Rerum vulgarium fragmenta, red. P. 
Salwa, Gdańsk 2005
 5. Giovanni Boccaccio, Dekameron, t. 1-2. Przeł. E. Boye. Wstęp M. Brahmer. Warszawa 
1989. 
6. François VILLON: Wielki Testament. Przeł. T. Żeleński-Boy. Warszawa 1950 i nast. 
7. ERAZM z Rotterdamu: Pochwała głupoty. Przeł. Jędrkiewicz. [W:] Wybór pism. Wybrała 
M. Cytowska. Wrocław 1992 [BN II, 231] 
8. Michel de MONTAIGNE: Próby. Wybór. Przeł. T. Żeleński-Boy. Warszawa 1985. 
9. William SHAKESPEARE: Hamlet. Przeł. St. Barańczak. Poznań 1990 lub [BN II, 20]. 
10. Antologia angielskiej poezji metafizycznej. (wybór) Oprac. S. Barańczak. Warszawa 
1992. 
11. Moliére: Świętoszek. Przeł. T. Żeleński-Boy. Kraków 1925. [BN II, 40]. 
12. Jean-Jacques Rousseau, Nowa Heloiza, przeł. E. Rzadkowska, Warszawa 1995. 
13. Wolter, Kandyd, przeł. T. Żeleński, Wrocław 2004. 
14. Jonathan Swift, Podróże Guliwera, tłum. M. Słomczyński, Wrocław 2018. 

Literatura uzupełniająca

1.Jacopo de VORAGINE: Złota legenda. Wybór. Przeł. J. Pleziowa. Warszawa 1983. 
2. Kwiatki św. Franciszka. Przeł. L. Staff. Warszawa 1959 i nast. wyd. 
3. Geoffrey CHAUCER: Opowieści kanterberyjskie. Wybór. (z posłowiem P. 
Mroczkowskiego). Wrocław 1963. [BN II, 138] 
4. Nicolo MACHIAVELLI: Książę. Przeł. W. Rzymowski. Oprac. K. Grzybowski. Wrocław 
1980 [BN II, 159] 
5. François RABELAIS: Gargantua i Pantagruel. Przeł. T. Żeleński-Boy. Oprac. A. 
Sandauer. Warszawa 1988. 
6. Miguel CERVANTES DE SAAVEDRA: Przemyślny hidalgo Don Kichot z Manchy. Przeł. 
E. Boyé. Warszawa 1952.  
7. Pedro CALDERON DE LA BARCA: Książę niezłomny. Alkad z Zalamei. Przeł. L. Biały. 
Kraków 1990. 
8. Blaise PASCAL: Myśli. Przeł. T. Żeleński Boy. W nowym układzie wg wyd. J. Chevaliera. 



Warszawa 1972 i nast. wyd. 
9. John MILTON: Raj utracony. Przeł. M. Słomczyński. posł. J. Strzetelski. Kraków 1986. 



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Ortografia
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Orthography
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina językoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

3
konwersatorium
ćwiczenia 30 I
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Kształcenie świadomości językowej
C2 Zapoznanie studentów z ortografią profesjonalną
C3 Przygotowanie do profesjonalnej korekty tekstów ogólnych i specjalistycznych

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student posiada wiedzę nt. aktualnych zasad polskiej ortografii i

jej rozwoju/ unifikacji w historii polszczyzny oraz zna pomocne 
przy korekcie tekstów słowniki i inne źródła poprawnościowe.

K_W08

UMIEJĘTNOŚCI



U_01 Student umie dostrzec błąd ortograficzny i go skorygować oraz  
potrafi skorzystać z odpowiedniego źródła poprawnościowego.

K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student jest przygotowany do wykorzystania nabytych 

kompetencji językowych w praktyce korektorskiej.
K_K01

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Charakter polskiej ortografii. Słowniki ortograficzne i źródła poprawnościowe;
2. Co może wskórać w Ulhówku chuderlawy hipochondryk w obskurnym kożuchu? Pisownia wyrazów
z ó/u, ż/rz i h/ch;
3. Bażyny i urzety przed łemkowską chyżą. Ciąg dalszy zmagań z pisownią wyrazów z ó/u, ż/rz oraz h/
ch;
4. Nie sposób wam odmówić. Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy;
5. Jak byś to zapisał? Pisownia cząstki -bym, -byś, -by;
6. Półmetek zmagań z ortografią. Pisownia połączeń z liczebnikami pół, ćwierć;
7. Cud-kobieta w jasnoniebieskiej sukni. Pisownia łączna, rozdzielna lub z łącznikiem;
8. Zwierzenia niby-zharowanego wiceprezesa. Pisownia wyrazów z prefiksami;
9. Dzień Flagi na placu Zamkowym. Pisownia wielką/małą literą;
10. Od Morza Bałtyckiego po pustynię Gobi. Ciąg dalszy pisowni małą/wielką literą;
11. Przed obrazem Czarnej Madonny. Pisownia słownictwa religijnego; 
12. Z iPhone'em w ręku. Pisownia zapożyczeń;
13. Jak filip z konopi. Pisownia zakończeń -i, ii, -ji;
14. Śniadanie u Tiffany'ego. Pisownia nazwisk obcych;
15. Wariantywność polskiej ortografii. Miejsca trudne.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Praca z tekstem Kolokwium Uzupełnione i ocenione 

kolokwium
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Praca z tekstem, dyktanda Kolokwium, dyktando Uzupełnione i ocenione 
kolokwium, dyktando

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Odgrywanie ról (korektor 

tekstu)
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Karta oceny

VI. Kryteria oceny, wagi…

30% – obecność i aktywność na zajęciach

20% – przygotowanie do zajęć/ odrobiona praca domowa

50% – dyktanda/ kolokwium



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
1. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 
2016.
2. R. Przybylska, W. Przyczyna, Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2011.
3. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja [zwłaszcza część 
dotycząca ortografii], Warszawa 2008.
4. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia [część dotycząca odmiany 
nazw osobowych], Warszawa 2007.
5. Uchwały ortograficzne RJP, http://www.rjp.pan.pl/ 
6. https://sjp.pwn.pl [słownik ortograficzny PWN on-line]

Literatura uzupełniająca
1. Polański E., Skudrzyk A., Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej, Gdańsk 2000.
2.M. Bańko, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Warszawa 2009.
3. M. Bańko, Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, Warszawa 2010.
4. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
5. Pytania i odpowiedzi w internetowych poradniach językowych (PWN oraz poradnie 
uniwersyteckie).

http://www.rjp.pan.pl/
https://sjp.pwn.pl/


KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Historia książki
Nazwa przedmiotu w języku angielskim The History of the Book
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Wiesław Pawlak

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 1 2

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Celem przedmiotu jest zaznajomienie z dziejami książki (sensu largo - jako nośnika 
tekstu) od czasów antycznych po współczesność w kontekście przemian cywilizacyjnych i 
kulturowych

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_06 Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnych 

wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub 
szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w 
szczególności zaś: 
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii książki w 
systemie nauk humanistycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem tekstologii i edytorstwa;
zna podstawową terminologię z zakresu bibliologii i historii 
książki;
ma podstawową wiedzę o powiązaniach tekstologii i edytorstwa
naukowego z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami 
naukowymi obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem bibliologii i historii książki;

K_W06

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe



1. Pojęcie tekstu.
2. Pismo, jego geneza, odmiany i funkcje. 
3. Pismo i książka w starożytności (Mezopotamia, Egipt, Grecja, Rzym).
4. Pismo i książka w średniowiecznej Europie i Polsce (materiały piśmienne, odmiany pisma 
łacińskiego, forma książki, ośrodki wytwarzania książki i jej użytkownicy).
5. Rewolucja Gutenberga, jej geneza i konsekwencje kulturowe.
6. Rozwój drukarstwa w Europie i w Rzeczypospolitej od XV do XVIII w.
7. Początki czasopiśmiennictwa (XVII-XVIII w.).
8. Techniczne innowacje w technologii druku (XIX-XX w.).

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_06 Wykład konwencjonalny z 

wykorzystaniem 
multimedialnych technik 
przekazu wiedzy

egzamin protokół

VI. Kryteria oceny, wagi…

20% - obecność studenta na zajęciach

80% - egzamin

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 10

VIII. Literatura

Literatura podstawowa 
 Bieńkowska Barbara, Chamerska Halina, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.
 Bieńkowska Barbara, Staropolski świat książek, Wrocław 1976.
 Cave Roderick, Ayad Sara: Historia książki. Od glinianych tabliczek po e-booki, przeł. E. 

Romkowska, Warszawa 2015.
 Dahl Svend, Dzieje książki, red. B. Kocowski, przeł. E. Garbacik, T. Zapiór, H. Devechy, 

Wrocław 1965.
 Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia 

sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975.
 Eisenstein Elizabeth L., Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa 2004.

Góralska Małgorzata, Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012.
 Potkowski Edward, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 

1984.
 Reynolds L. D., Wilson N. G., Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty 



literackie przetrwały do naszych czasów, przeł. P. Majewski, wstęp N. G. Wilson, Warszawa 
2008.

 Świderkówna Anna, Nowicka Maria, Książka się rozwija, Wrocław 2008.
Literatura uzupełniająca

 Olson David R., Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, przeł. 
M. Rakoczy, wstęp i red. nauk. G. Godlewski, Warszawa 2010. 

 Petrucci Armando, Pismo. Idea i przedstawienie, przeł. A. Osmólska-Mętrak, red. nauk. J. 
Kujawiński, Warszawa 2010.

 Rodak Paweł, Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, 
przedm. K. Pomian, Warszawa 2009.

 Vandendorpe Christian: Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i kultury, 
przeł. A. Sawisz, Warszawa 2008.



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Historia literatury polskiej (do oświecenia)
Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Polish literature (up to the Age of 

Enlightenment)
Kierunek studiów Edytorstwo 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Wiesław Pawlak

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

ćwiczenia 60 1-2 6

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy historycznoliterackiej w zakresie literatury dawnej
Polski (do oświecenia włącznie) 
C2 zapoznanie z podstawowymi tekstami literatury staropolskiej i oświeceniowej oraz z i ich 
historycznymi oraz ideowymi i historycznoliterackimi kontekstami (lit. powszechna, obyczajowość, 
historia społeczna i polityczna, problemy religijne, filozoficzne) 
C3 wykształcenie umiejętności czytania i rozumienia dzieł literatury przedrozbiorowej 
C4 wykształcenie umiejętności rozpoznawania dziedzictwa kultury i literatury przedrozbiorowej w 
kulturze epok późniejszych

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student ma wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury w 

systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice 
przedmiotowej i metodologii, w szczególności: 
zna wybrane dzieła literatury powszechnej od średniowiecza po 
oświecenie;
zna periodyzację literatury dawnej (od średniowiecza do 
oświecenia); zna najważniejsze nurty, prądy i zjawiska w 
literaturze tego okresu; 
zna świat idei, estetyki i pojęć kultury polskiej od średniowiecza 
po oświecenie (główne nurty, konwencje i prądy filozoficzne 
epok); 

K_W01



zna twórców literatury polskiej od średniowiecza po oświecenie
i ich reprezentatywne teksty oraz literaturę przedmiotu z nimi 
związaną (rozprawy i szkice historycznoliterackie); 
rozumie przyczyny i przebieg zmian historycznoliterackich oraz 
związanych z nimi przemian obyczajowych, 
społecznopolitycznych i religijnych w okresie od średniowiecza 
do oświecenia; 
posiada wiedzę o podstawowych składnikach struktury dzieł 
literackich, gatunkach i rodzajach literackich, ich pochodzeniu, 
przemianach w obrębie tradycji literackiej od średniowiecza do 
oświecenia;
zna zasadniczy zrąb terminologii z zakresu poetyki (wersologii, 
stylistyki, tematologii, kompozycji oraz genologii) dzieł polskiej 
literatury przedrozbiorowej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_03 Student jest gotów do działań na rzecz społeczeństwa poprzez 

aktywne kształtowanie życia kulturalnego, w szczególności 
przez upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturalnym doby 
przedrozbiorowej, zwłaszcza za pomocą przedsięwzięć o 
charakterze edytorskim, mających za przedmiot teksty kultury 
epok dawnych

K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Świętego Wojciecha Vita prior (lub: Vita altera) i konwencje żywotopisarstwa średniowiecznego 
2. Historiografia średniowieczna – na przykładzie Kroniki Galla Anonima (lub Wincentego Kadłubka) 
3. Bogurodzica i średniowieczna pieśń religijna (2 godz.) 
4. Kazania świętokrzyskie (lub Gnieźnieńskie), formy i funkcje kaznodziejstwa w średniowieczu
5. Podstawowe pojęcia kultury odrodzenia – renesans, humanizm, reformacja, kontrreformacja, 
studia humanitatis
6. Poezja polskołacińska wczesnego renesansu (na wybranych przykładach)
7. Andrzej Frycz Modrzewski (lub Stanisław Orzechowski) i konwencje renesansowej prozy 
publicystycznej
8. Podstawowe problemy twórczości Mikołaja Reja – na przykładzie wybranych utworów 
9. Dworzanin polski Łukasza Górnickiego (lub Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja) na tle 
polskiej i obcej parenetyki renesansowej
10. Twórczość Jana Kochanowskiego – poetyka, estetyka, świat idei, oddziaływanie (na przykładzie 
wybranych utworów) 
11. Sielanki Szymona Szymonowica wobec konwencji europejskiej i polskiej literatury idyllicznej
12. Mikołaj Sęp Szarzyński w kontekście estetyki manierystycznej i barokowej
13. Barok – wprowadzenie w epokę
14. Poezja wczesnego baroku – na wybranych przykładach (S. Grabowiecki, K. Miaskowski, K. 
Twardowski, H. Morsztyn) 
15. Parodie horacjańskie M. K. Sarbiewskiego i problem klasycyzmu barokowego
16. De acuto et arguto M. K. Sarbiewskiego wobec teorii konceptyzmu
17. Jan Andrzej Morsztyn jako konceptysta i marinista
18. Wacław Potocki – poetyka, estetyka i świat idei – na przykładzie wybranych utworów
19. Psalmodia polska (lub Niepróżnujące próżnowanie) W. Kochowskiego a ideologia sarmatyzmu i 
mesjanizmu
20. Pamiętniki J. Ch. Paska a konwencje staropolskiej relacji pamiętnikarskiej
21. Wprowadzenie do epoki oświecenia: periodyzacja, podstawowe kategorie kultury i literatury



22. Poezja wczesnego oświecenia (E. Drużbacka lub K. Benisławska) 
23. Poezja klasycyzmu stanisławowskiego
24. Początki polskiej powieści
25. Teatr i dramat czasów stanisławowskich
26. Sentymentalizm (F. Karpiński) 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Praca pod kierunkiem

Analiza tekstu
Praca z tekstem
Dyskusja
Wykład konwersatoryjny z 
elementami prezentacji 
multimedialnej

Kolokwium
Test
Sprawdzian
Praca pisemna 
Egzamin

Uzupełnione i ocenione: 
kolokwium, test, 
sprawdzian pisemny;
Oceniony tekst pracy 
pisemnej;
Karta zaliczeniowa;
Protokół z egzaminu;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_03 Dyskusja

Rozmowa sokratyczna
Obserwacja
Referat

Karta zaliczeniowa

VI. Kryteria oceny, wagi…

20% - obecność studenta na zajęciach

20% - kolokwia/testy/sprawdziany

30% - praca pisemna 

30% - egzamin

Uwaga:  w pierwszym semestrze ćwiczenia kończą się zaliczeniem bez oceny; w semestrze 
drugim: osobna ocena z ćwiczeń i z egzaminu

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 120 (60 – przygotowanie się do zajęć; 30 –
przygotowanie rocznej pracy pisemnej; 30 –

indywidualna lektura tekstów literackich oraz
przygotowanie się do egzaminu)

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Teksty: 

 Anonim tzw. GALL, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, wyd. 6, Wrocław 



1989 (BN I, 59).
 WINCENTY z KIELCZY, Żywot mniejszy św. Stanisława, w:Średniowieczne żywoty i cuda 

patronów Polski, tłum. J. Pleziowa, oprac. i wstęp. M. Plezia, Warszawa 1987.
 Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, E. Ostrowska, H. Feicht, Wrocław 1962 ("Biblioteka 

Pisarzów Polskich", seria A, nr 1).
 Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wyd. 2, Wrocław 1980 (BN I, 65) 

[tu: Posłuchajcie, bracia miła, teksty WŁADYSŁAWA z GIELNIOWA: Jezusa Judasz przedał za 
pieniądze nędzne, Anna niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesielą, Jasne Krystowo oblicze].

 Kazania świętokrzyskie, w: Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje 
badawcze, red. P. Stępień, współpraca H. Tchórzewska-Kabata, I. Winiarska-Górska, 
Warszawa 2009 (Kazanie na dzień św. Katarzyny).

 Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, wyd. 4. zmien., Wrocław 1997 (BN I, 
60) [Słoty Wiersz o chlebowym stole, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią; Skarga 
umierającego].

 Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, wstęp i oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985 [Mikołaj 
HUSSOWSKI, Pieśń o żubrze; Andrzej KRZYCKI, O dziewczynie Lidii; Epitafium ojca szynków 
Korybuta; Klemens JANICKI, Księga żalów: Elegia VII].

 Mikołaj REJ, Wybór pism, oprac. J. Ślaski, Warszawa 1979 [Żywot człowieka poczciwego]
 Łukasz GÓRNICKI: Dworzanin polski, w: Pisma, przeł., oprac. i wstęp R. Pollak, Warszawa 

1961 [ks. I i II].
 Jan KOCHANOWSKI: Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1970 (BN I, 100); Fraszki, 

oprac. J. Pelc, Wrocław 1991 (BN I, 163); Odprawa posłów greckich, oprac. T. Ulewicz, 
Wrocław 1969 [lub nast. wyd.] (BN I, 3); Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1978 (BN I, 
1); Psałterz Dawidów [tuPsalmy: 1, 19, 22, 23, 51, 53, 56, 91, 130, 137], oprac. J. Ziomek, 
Wrocław 1960 (BN I, 174).

 Szymon SZYMONOWIC: Sielanki i pozostałe wiersze polskie [tu sielanki: Kosarze, Czary, 
Kołacze, Żeńcy], oprac. J. Pelc, Wrocław 2000 (BN I, 182).

 Mikołaj SĘP SZARZYŃSKI: Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, K. Mrowcewicz, 
Warszawa 2001 (BPS, t. 23) [sonety I-VI; parafrazy psalmów I, IV, VI; pieśni I, II, III, V, VI, IX, 
X, XI; erotyki:Fraszka do Zosie (Bądź mi oczkami pozwalasz...), Frasunek (Nigdy takowych 
mąk...), Do Kasie (Jako lód taje przezroczysty...), Do Kasie (Im pilniej na twoje 
oblicze...,epitafia: Epitafijum Rzymowi; epigramaty Napis na statuę abo na obraz śmierci, 
Fraszka (Bóg nas, Bóg rządzi...)].

 Piotr SKARGA, Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir, M. Korolko, Wrocław 1984 (BN I, 70) 
[Kazania: I].

 Kasper TWARDOWSKI, Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca, wyd. R. Grześkowiak, 
Warszawa 1998 (BPS, t. 11).

 Daniel NABOROWSKI, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961 [Cień, Na oczy królewny 
angielskiej, Cnota grunt wszystkiemu].

 Jan Andrzej MORSZTYN, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971 ("Biblioteka 
Poezji i Prozy") [ze zbioru Lutnia: 4. Do panny, 5. Do swoich książek, 16. Na balwierza, 45. O 
swej pannie, 61. Na koszulę brudną, 68. Do jednej, 83. Niestatek, 107. Pszczoła w bursztynie, 
135.Przyjaciółka, 154. Meditatio mortis, 167. Do galerników, 181. Na powrót; z 
cyklu Kanikuła: 2. Ad Musas, 7. Nagrobek Perlisi; z wierszy religijnych:Pokuta w kwartanie; 
ponadto: Cyd albo Roderyk. Komedia hiszpańska];

 Wespazjan KOCHOWSKI, Utwory poetyckie. Wybór, oprac. M. Eustachiewicz, Wrocław 1991 
(BN I, 92) [Psalmodia polska].

 Wacław POTOCKI, Dzieła, t. I-III, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987 [stąd: Transakcja wojny 
chocimskiej (t. 1, Z części dziewiątej); Ogród nieplewiony (t. 2) następujące utwory: Omyłka (I
300),  Niegłupie odpowiedzi (II 72),  Świat jest księgą (II 243); ze zbioru Moralia (t.3) 
następujące utwory:  Epimenidów sen (317), Żegnam cię, wdzięczne światło. Na toż trzeci 



raz (333), Zrazu jak po szydle, dalej jak po mydle (496)];
 Jan Chryzostom PASEK, Pamiętniki, wyd. i oprac. W. Czapliński, Wrocław 1979 (BN I, 62)
 Adam NARUSZEWICZ, Liryki wybrane, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1964 (Biblioteka 

Poetów) [tu: Arkadia, Balon, Do Fiołka, Do Kominka, Do malarstwa, Do Najjaśniejszej 
Katarzyny II, Imperatorowej Wszystkich Rusi, Do poety starego, Do Poezji, Do przyjaciela 
smutnego, Do Strumienia, Do Zazdrości, Filżanka]; Satyry, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 
1962, (BN I 179) [tu: Chudy literat, Wiek zepsuty].

 Ignacy KRASICKI, Bajki, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1975; Wybór liryków, oprac. S. Graciotti, 
Wrocław 1985, BN I 252 [tu: Noc, [Święta miłości kochanej ojczyzny], [Gdybym ja był 
Szwajcarem], Osobność, Nagrobek chłopa, Do Pana Michała, Pszczoły. Do Aleksandra 
Wasilewskiego, Dworak, Do Pana Jana, Gdyrania Starego Bartłomieja, Myśli starca, Do 
Marcina, Do Boga, [Zniósł moment, co wiek skaził], Pieśń na 3 dzień maja, Szczęśliwość, Do 
Jana, Do Dulfusa, List imieniem brata do siostry]; Monachomachia i Antymonachomachia, 
wstęp i oprac. Z. Goliński, Wrocław 1976, BN I 197; Satyry i listy, oprac. Z. Goliński, Wrocław 
1958, (BN I 169) [tu: Do króla, Żona modna, Życie dworskie].

 Franciszek KARPIŃSKI, Poezje wybrane, oprac. T. Chachulski, Warszawa 1997, (BN I 89) 
[tu: Do Justyny. O stateczności, Do Justyny. Tęskność na wiosnę, Duma Lukierdy, czyli 
Luidgardy, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu 
Jagiełłów]. 

 Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. Teresa 
Kostkiewiczowa, Zbigniew Goliński, Warszawa 1981 [tu: Elżbieta Drużbacka, Na pysznego 
Narcyssa uciekającego od miłości nimfy Echo nazwanej, Zły obyczaj w Polszcze; Franciszek 
Bohomolec, Do JMCi Pana Grzegorza Łyszkiewicza, prezydenta warszawskiego [„Kurdesz 
nad kurdeszami"]; [Ten mym zdaniem dobrze żyje...]; wiersze anonimowe z okresu 
konfederacji barskiej; Odważny Polak na Marsowym Polu; Józef Szymanowski, [Anusia 
ładna...]; [Zosiu, Zosiu, moja luba...]; [Jużci przyjemna chwila dopływa...]; Konstancja 
Benisławska, W mdłości śmierć sobie rokuje; Wzywa wszelkie stworzenie, iżby chwaliły Boga;
Józef Wybicki, Pieśń legionów polskich we Włoszech; Wojciech Bogusławski, Piosneczka 
Kokla, Piosneczka Bardosa; Franciszek Zabłocki, Duma ubogiego literata; Na uchwałę stu 
tysięcy wojska; Opisanie geniusza satyry autorowi paszkwilów; Julian Ursyn 
Niemcewicz, Alondzo i Helena; Jakub Jasiński, Jaś i Zosia; Do świętoszka; Kij krzywy; Do 
Boga;Wiersz w czasie obchodzonej żałoby przez dwór polski po Ludwiku XVI; wiersze 
anonimowe doby Sejmu Wielkiego, Śpiewka włościan krakowiaków; Karmaniol]. 

 Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej, oprac. Z. 
Goliński, Warszawa 1984.

 Julian Ursyn NIEMCEWICZ, Powrót posła, oprac. Zdzisław Skwarczyński, Wrocław 1972, (BN I
4). 

Opracowania:
 T. MICHAŁOWSKA, Średniowiecze, Warszawa 1995 (Cz. I, r. V:Hagiografia; r. 

VIII: Dziejopisarze i ich twórczość; r. IX: Epika rycerska, p. 1: Carmen Mauri (Pieśń Maura); Cz.
II, r. I: Hagiografia, p. 1: Twórczość hagiograficzna Wincentego z Kielczy. Legenda św. 
Stanisława; r. IV: Poezja kościelna; r. VI: Poezja świecka; r. I-VI z działu Twórczość w języku 
polskim; Cz. III, r. II: Poezja kościelna, p. 2: Poezja „nowa", p. 3:„Posłuchajcie, bracia miła..." 
(Szczątek polskiego misterium?); r. III:Poezja „kręgu przykościelnego"; r. IV: Poezja świecka i 
polemiczno-religijna; z działu Proza r. I: Biblia królowej Zofii, r. II: przekłady Psałterza, r. 
III: Twórczość o tematyce apokryficznej; r. IV: Kaznodziejstwo; z działuTwórczość w języku 
łacińskim. Poezja: r. III: Poezja żakowska; Proza: r. IV:Twórczość Jana Długosza).

 J. ZIOMEK, Renesans, Warszawa 1995.
 Cz. HERNAS, Barok, Warszawa 1998.
 M. Klimowicz: Oświecenie, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca



 E. R. CURTIUS, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, 
Kraków 1997.

 C. S. LEWIS, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, 
przeł. W. Ostrowski, Warszawa 1986.

 J. HUIZINGA, Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, oprac. H. Barycz, S. Herbst, 
Warszawa 1961 [lub nast. wyd.].

 A. KARPIŃSKI, Renesans, Warszawa 2007.
 A. NOWICKA-JEŻOWA, Barok polski. Między Europą i Sarmacją, część pierwsza: Profile i 

zarysy całości, Warszawa 2009– 2011.
 J. PELC, Barok - epoka przeciwieństw, Warszawa 1993.
 T. Kostkiewiczowa: Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich 

polskiego Oświecenia, Warszawa 1979.
 D. FORSTNER, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i opr. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. 

Turzyński, Warszawa 1990.
 M. LURKER, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989.
 A. ŚWIDERKÓWNA, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1995.
 J. PARANDOWSKI, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1989 [i nast. 

wyd.].
 Wanda MARKOWSKA, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1987 [i nast. wyd.].
 R. GRAVES, Mity greckie, Warszawa 1992.
 Słownik kultury antycznej, red. L. Winniczuk, Warszawa 1986.



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Składnia 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Syntax 
Kierunek studiów edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina językoznawstwo
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Małgorzata Nowak-Barcińska 

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2 ECTS
konwersatorium
ćwiczenia 30 II
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne - 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Wprowadzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu składni języka polskiego 

C2 Doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z pisaniem, analizą i korektą tekstu
(prawidłowa budowa wypowiedzeń).



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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 –  student  zna  podstawy  teoretyczne  syntaksy,  podstawowe

instrumentarium badawcze oraz literaturę przedmiotu  
KW_08

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 – student potrafi  w praktyce wykorzystać posiadaną wiedzę,

sprawnie i poprawnie tworzy i koryguje wypowiedzi o różnym
statusie gatunkowym i stylistycznym

K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 – student potrafi ocenić własne i cudze teksty K_K01
K_02 – student dąży do doskonalenia warsztatu pisarskiego, K_K01

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1) Części mowy a części zdania. Miejsce składni w systemie języka.
2) Podstawowe jednostki syntaktyczne (składnik – grupa składniowa – wypowiedzenie) 
3) Składniki związku głównego. Związek zgody
4) Drugorzędne części zdania. Związek rządu. 
5) Wskaźniki zespolenia (spójnik, zaimek) i ich wartość stylistyczna 
6) Parataksa.
7) Hipotaksa.
8) Równoważniki zdań.
9) Formalne i semantyczne wykładniki spójności tekstu.
10) Szyk wypowiedzi. Stylistyczne funkcje syntaksy.
11) Typy błędów składniowych.
12) Przeobrażenia systemu (analityzacja, modalizacja, parentetyzacja).

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 wykład konwersatoryjny, 

praca pod kierunkiem
praca pisemna (kolokwium 
1)

oceniony tekst pracy 
pisemnej (kolokwium 1)

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 ćwiczenia praktyczne kolokwium 2, praca pisemna 

na platformie  
oceniony tekst pracy 
pisemnej (kolokwium 2), 
oceniony tekst pracy 
pisemnej (materiały na 
platformie e-learningowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja, praca zespołowa prace pisemne (forum materiały na platformie e-



dyskusyjne) learningowej(zapis 
dyskusji) 

K_02 dyskusja, praca zespołowa prace pisemne (forum 
dyskusyjne) 

materiały na platformie e-
learningowej (zapis 
dyskusji) 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Podstawą  zaliczenia  przedmiotu  jest  uzyskanie  pozytywnych  ocen  z  kolokwiów  i  prac
pisemnych oraz zaliczenie e-learningowej części zajęć (80%) Składnikiem oceny całościowej
jest też aktywność na zajęciach (20%). 

ocena niedostateczna

W – student nie opanował związanych z systemem syntaktycznym  podstaw teoretycznych, nie zna , 
podstawowego instrumentarium badawczego oraz literatury przedmiotu 

U – student nie potrafi w praktyce wykorzystać wiedzy z zakresu normy składniowej, nie zaliczył 
kolokwiów i prac pisemnych , nie zrealizował e-learningowej części zajęć

K – student nie przejawia postawy odpowiedzialności za własny rozwój naukowy i zawodowy  

ocena dostateczna

W – student w stopniu ograniczonym opanował związane z  systemem syntaktycznym  podstawy
teoretyczne, wybiórczo zna  instrumentarium badawcze oraz literaturę przedmiotu 

U  –  student  w  stopniu  przeciętnym  potrafi  w  praktyce  wykorzystać  wiedzę  z  zakresu  normy
składniowej, zaliczył kolokwia i prace pisemne, zrealizował podstawowy moduł e-learningowej części
zajęć

K – student  przejawia postawę odpowiedzialności za własny rozwój naukowy i zawodowy  

ocena dobra

W  –  student  w  stopniu  pogłębionym  opanował  związane  z  systemem  syntaktycznym  podstawy
teoretyczne, zna  instrumentarium badawcze oraz literaturę przedmiotu 

U  –  student  potrafi  w  praktyce  sprawnie  i  poprawnie  wykorzystać  wiedzę  z  zakresu  normy
składniowej, zaliczył kolokwia i prace pisemne, zrealizował podstawowy moduł e-learningowej części
zajęć

K – student świadomie kształtuje postawę odpowiedzialności za własny rozwój naukowy i zawodowy 

ocena bardzo dobra 

W  –  student  w  stopniu  pogłębionym  opanował  związane  z  systemem  syntaktycznym  podstawy
teoretyczne, zna  instrumentarium badawcze oraz literaturę przedmiotu, podczas zajęć stacjonarnych
i kursu e-learningowego wykazywał się aktywnością 

U  –  student  potrafi  w  praktyce  sprawnie  i  poprawnie  wykorzystać  wiedzę  z  zakresu  normy
składniowej, zaliczył kolokwia i prace pisemne, zrealizował podstawowy moduł e-learningowej części
zajęć oraz aktywności fakultatywne 



K – student świadomie kształtuje postawę odpowiedzialności za własny rozwój naukowy i zawodowy 

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

VIII. Literatura

Literatura podstawowa

1) R. Grzegorczykowa. Wykłady z polskiej składni. Warszawa 1996.
2) H. Jadacka. A. Markowski. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poprawna polszczyzna. Hasła 

problemowe, Warszawa 2008 [hasła z zakresu składni].
3) S. Jodłowski, Podstawy polskiej składni, Warszawa 1976.
4) Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1963.

Literatura uzupełniająca
1) A. Grzesiuk, Składania wypowiedzi emocjonalnych, Lublin 1995.
2) H. Kaczorowska, M. Ruszkowski, Składnia języka polskiego w praktyce szkolnej. Poradnik dla

nauczycieli, Kielce 1994.
3) Z.  Klemensiewicz,  Składnia,  stylistyka,  pedagogika  językowa,  Warszawa 1982 (r.  I.  Teoria

składni – zjawiska składniowe).
4) J.  Podracki,  Składnia  polska.  Książka  dla  nauczycieli,  studentów  i  uczniów,  Warszawa

Warszawa 1997.
5) M. Ruszkowski, Analiza składniowa wypowiedzeń. Zbiór ćwiczeń, Kielce 1996. 
6) M. Ruszkowski, Kategorie pośrednie w składni polskiej, Kielce 2001.

IX. Uwagi dodatkowe 

 Przedmiot Składnia (ćwiczenia)  realizowany  będzie  w formie  komplementarnej (Blended
Learning), z 30 godzin zajęć  (15 jednostek dydaktycznych) część  zostanie  zrealizowana w
wersji stacjonarnej (11 spotkań), część (ekwiwalent 4 spotkań ćwiczeniowych) w formie kursu
e-learningowego na platformie e.kul.pl (Moodle).

 Kurs e-learningowy jako część zajęć z przedmiotu Składnia jest obowiązkowy.
 Poszczególne moduły ćwiczeń online będą udostępniane zgodnie z harmonogramem zajęć

przedstawionym na pierwszych zajęciach stacjonarnych.



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Tekstologia
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Textology
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. Dariusz Pachocki, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty 60 I/II
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami edytorstwa naukowego i 
tekstologii.



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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student ma wiedzę na temat tradycji badań humanistycznych w

Polsce, ich znaczenia oraz roli związanej z poznawaniem i 
interpretowaniem otaczającej nas rzeczywistości.

K_W01

W_02 Student  zna  pojęcia  związane  z  szeroko  pojętymi  naukami
humanistycznymi, co ma być wprowadzeniem do zagadnień o
większym stopniu uszczegółowienia.

K_W02

W_03 Student ma szczegółową wiedzę na temat historii tekstologii i
edytorstwa  naukowego  w  Polsce.  Kontekstu  naukowego  i
społecznego  tych  dziedzin  nauki.  Ma  wiedzę  na  temat
terminologii  oraz  metod,  którymi  należy  się  posługiwać,  by
osiągnąć prawidłowe efekty badań.

K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student  potrafi  wyszukiwać  informacje  niezbędne  do

przeprowadzenia  badań  tekstologicznych,  przeprowadzić
wewnętrzną  i  zewnętrzną  krytykę  tekstu  oraz  wykorzystać
narzędzia edytorstwa naukowego, które umożliwią prawidłowe
zinterpretowanie analizowanego materiału.

K_U02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1) Dzieło – tekst – przekaz. 
2) Opis podstawy rękopiśmiennej. 
3) Transliteracja i transkrypcja. 
4) Omyłki i błędy. 
5) Koniektury i emendacje. 
6) Komentarze. 
7) Edycja – jej konstrukcja i typy. 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Praca pod kierunkiem Kolokwium Uzupełnione i ocenione 

kolokwium
W_02 Praca pod kierunkiem Kolokwium Uzupełnione i ocenione 

kolokwium
W_03 Praca pod kierunkiem Kolokwium Uzupełnione i ocenione 

kolokwium
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Ćwiczenia praktyczne Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium



VI. Kryteria oceny, wagi…

25% - frekwencja
50  % – oceny z kolokwiów
25% - aktywność na zajęciach

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
1. R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006. 
2. Zbigniew Goliński, Edytorstwo – tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969; 
3. Konrad Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Toruń 2011. 
4. J. Dunin, Wstęp do edytorstwa, Łódź 2003. 

Literatura uzupełniająca
1. Z. Goliński, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby 
[w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, red. T. 
Michałowska i in., Warszawa 1996. 



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Typografia cyfrowa
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Digital typography
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Nauki humanistyczne
Język wykładowy Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mgr Mateusz Miernik

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 1
konwersatorium
ćwiczenia 15 I
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami typografii cyfrowej jako dziedziny sztuki użytkowej
C2 Znajomość zasad poprawnego składu tekstu w sieci
C3 Poznanie rozwoju typografii cyfrowej
C4 Nabycie umiejętności zastosowanych reguł typograficznych w publikacji cyfrowej

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi wykorzystywać zasady typograficzne do 

przygotowania tekstu w formie elektronicznej. Potrafi wskazać, 
K_U08



które z reguł zostały zastosowane w danej publikacji. Umie 
wskazać błędy typograficzne w tekście.

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Typografia cyfrowa – zasady i dobre praktyki składu tekstu w Internecie
Wykorzystanie płatnych krojów pisma. Możliwości i ograniczenia. Aspekty prawne
Poprawne łamanie tekstu w Internecie

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 Metoda projektu Przygotowanie / wykonanie 

projektu
Oceniony plik projektu

VI. Kryteria oceny, wagi…

50 % - Przygotowanie prezentacji

30 % - Aktywność na zajęciach

20 % - Obecność na zajęciach

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
James Felici, Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu
Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii
Michael Mitchell i Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta
Andrzej Tomaszewski, Architektura książki
Literatura uzupełniająca
Jost Hochuli, Detal w typografii
Hans Rudolf Bosshard, Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania
Friedrich Forssman, Jak projektuję książki
Johannes Itten, Sztuka barwy
Eric Gill,  Esej o typografii
Douglas Thomas, Wystrzegaj się Futury



Jacek Mrowczyk, Przemek Dębowski, Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Typografia tradycyjna
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Traditional typography
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Nauki humanistyczne
Język wykładowy Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mgr Mateusz Miernik

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 1
konwersatorium
ćwiczenia 15 I
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami typografii tradycyjnej jako dziedziny sztuki użytkowej
C2 Znajomość zasad poprawnego składu tekstu
C3 Poznanie historii typografii
C4 Nabycie umiejętności rozpoznawania zastosowanych reguł typograficznych

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi wykorzystywać zasady typograficzne do 

przygotowania tekstu zarówno drukowanego jak i w formie 
K_U08



elektronicznej. Potrafi wskazać, które z reguł zostały 
zastosowane w danej publikacji. Umie wskazać błędy 
typograficzne w tekście 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Typografia tradycyjna – zasady i dobre praktyki tradycyjnego składu tekstu
Kolor w typografii. Znaczenie i wykorzystanie
Typografia w reklamie. Krój pisma a percepcja. Marki i ich kroje
Jan Tschichold „Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności” 
przełomowość dzieła
Zasady składu tekstu w innych językach
Inspiracje w typografii
Detal w typografii
Zasady poprawne łamania w tradycyjnej publikacji

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 Metoda projektu Wykonanie projektu Oceniony plik projektu

VI. Kryteria oceny, wagi…

50 % - Przygotowanie prezentacji

30 % - Aktywność na zajęciach

20 % - Obecność na zajęciach

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 20

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
James Felici, Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu
Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii
Michael Mitchell i Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta
Andrzej Tomaszewski, Architektura książki
Literatura uzupełniająca



Jost Hochuli, Detal w typografii
Hans Rudolf Bosshard, Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania
Friedrich Forssman, Jak projektuję książki
Johannes Itten, Sztuka barwy
Eric Gill,  Esej o typografii
Douglas Thomas, Wystrzegaj się Futury
Jacek Mrowczyk, Przemek Dębowski, Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie



KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do procesorów tekstu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to text processors
Kierunek studiów Edytorstwo
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dawid Mielnik

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 3
konwersatorium 15 1
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zapoznanie studentów z podstawami prac z dokumentem tekstowym w celu publikacji
C2 Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami formatowania tekstów i przygotowania ich do 
łamania.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student umie poprawnie sformatować tekst przy użyciu 

popularnych procesorów tekstu.
K_U08

U_02 Student potrafi znaleźć i usunąć błędy formatowania tekstu. K_U08



IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1) Organizacja prostego procesora tekstu; 
2) fundamentalne funkcje programu i sposoby zaznaczania tekstu; 
3) panel znak i panel akapit; 
4) tryb znaków ukrytych, znaki formatowania, panel znaki specjalne; 
5) tryb śledzenia zmian i komentarzy; 
6) panel znajdź – zamień, tworzenie przypisów; 
7) style akapitowe; 
8) automatyczne generowanie spisu treści; 
9) style znakowe; 
10) opcje układu strony, stopki, nagłówka, sekcji.

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 pod 

kierunkiem instruktora
kolokwium ocena z kolokwium

U_02 Praca samodzielna pod 
kierunkiem instruktora

kolokwium ocena z kolokwium

VI. Kryteria oceny, wagi…

50% kolokwia

50% obecność na zajęciach

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 5

VIII. Literatura

Kamiński B., Cyfrowy prepress, drukowanie i procesy wykończeniowe, Warszawa 2001.
Kopertowska M., Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Moduł 2. 
Użytkowanie komputerów, Warszawa 2004.
Kopertowska M., Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECD
L Moduł 3. Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2004.


