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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Redakcja i korekta tekstu 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Editing and proofreading 
Kierunek studiów humanistyka cyfrowa 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień, magisterskie
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina językoznawstwo
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL 

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2 

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

Wymagania wstępne warsztaty fakultatywne dla osób zainteresowanych tematem 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Wprowadzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu normy językowej (gramatycznej i komunikacyjnej)

C2. Doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z pisaniem, analizą i korektą tekstu 
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1. 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  tworzenia,  redakcji  i

korekty  tekstu,  podstawowe  instrumentarium  oraz  literaturę
przedmiotu 

KW_02

W_02 -  student  zna  podstawy  komunikacji  oraz  zasady  ochrony
własności intelektualnej 

KW_03
KW_05

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 – student potrafi  w praktyce, w tym za pomocą adekwatnych

technologii informatycznych, komunikować się 
K_U04
K_U08

U_02 - student sprawnie i poprawnie tworzy i koryguje wypowiedzi o
różnym  statusie  gatunkowym  i  stylistycznym;  podnosi  swoje
kompetencje językowe 

K_U04
K_U07
K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 – student potrafi kompetentnie ocenić własne i cudze teksty K_K02
K_02 – student dąży do doskonalenia warsztatu pisarskiego K_K05

2. Opis przedmiotu/ treści programowe

Moduł I.   Zasady tworzenia i redagowania tekstów użytkowych i literackich
Moduł II.  Redakcja tekstu (stosowanie wybranych konwencji redakcyjnych)
Moduł III. Korekta tekstu

3. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01
W_02

wykład konwersatoryjny, 
praca pod kierunkiem

kolokwium ocenione kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
U_02

ćwiczenia praktyczne 
studium przypadku 

prace pisemne ocenione teksty prac 
pisemnych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02

dyskusja, praca zespołowa obserwacja karta obserwacji 

Kryteria oceny, wagi 
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Kryteria oceny, wagi

Ocena całościowa obejmuje trzy komponenty 

50 % -  wynik z cząstkowych prac pisemnych
30% - kolokwium 
20% - aktywność na zajęciach 

4. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

5. Literatura

Literatura podstawowa
H. Jadacka. A. Markowski. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, 
Warszawa 2008.
A. Majewska-Tworek, T. Piekot, E. Wolańska, A. Wolański, M. Zaśko-Zielińska, Jak pisać i redagować, 
Warszawa 2009.
A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2008.
Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca

T. Dobrzyńska, Tekst – w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany. Zbiór studiów, red. T. 
Dobrzyńska, Warszawa 1996. 
B. Osuchowska, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005. 
A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002.
A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Książka, prasa, www, Warszawa 2008.
M. Zaśko-Zielińska., A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach 
użytkowych, Warszawa 2008.


