
KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Zawód: redaktor wydawniczy
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Publishing Editor
Kierunek studiów humanistyka cyfrowa
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień, magisterskie
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Joanna Michalczuk

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

warsztaty 30 I 2

Wymagania wstępne Zgodne  z  profilem  studiów  I  stopnia  humanistyki  cyfrowej;
zainteresowania pracą redakcyjną.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Wprowadzenie w podstawowe problemy i specyfikę pracy redakcyjnej.
C2. Kształtowanie niezbędnych umiejętności w wykonywaniu zawodu redaktora wydawniczego.
C3. Kompetentne ocenianie własnych umiejętności w ramach procesu wydawniczego, świadomość
znaczenia wykonywanej pracy i odpowiedzialności za podejmowaną aktywność wydawniczą.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Absolwent zna i  rozumie zasady dobrej komunikacji,  wie, że

właściwe  stosowanie  norm  edytorskich  pozwala  tworzyć
teksty sprzyjające lekturze. 

K_W02

W_02 Zna  i  rozumie  zasady  dotyczące  przygotowania  różnego
rodzaju  tekstów  adresowanych  do  zróżnicowanych  grup
odbiorców,  oparte  na  podstawie  polskiej  i  zagranicznej
praktyki redakcyjno-edytorskiej.

K_W03

W_03 Zna  i  rozumie  zasady  dotyczące  przygotowania  tekstów  do
wydania  drukiem  lub  na  nośnikach  elektronicznych,  ma
wiedzę dotyczącą wielu aspektów edytorskiego opracowania
tekstu. 

K_W04

W_04 Zna  i  rozumie  te  elementy  prawa,  których  znajomość  jest
niezbędna  w  prawidłowym  przebiegu  procesów
wydawniczych,  podstawowe  pojęcia  i  zasady  z  zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, prawne
i etyczne uwarunkowania związane z pracą redaktora.

K_W05

W_05 Ma wiedzę dotyczącą postępującej komputeryzacji procesów
wydawniczych, a także świadomość znaczenia zmieniającej się
praktyki  wydawniczej  we  współczesnej  rzeczywistości
kulturowej.

K_W06



UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi wyszukiwać i kompetentnie wykorzystywać

informacje i publikacje niezbędne w pracy wydawniczej. 
K_U02

U_02 Potrafi  pracować  na  programach  przeznaczonych  do
przetwarzania tekstów, dokonywać edytorskiego opracowania
tekstów,  analizować  ich  zgodność  z  normą  ortograficzną,
interpunkcyjną na poziomie zapisu oraz językową, stylistyczną,
gatunkową na poziomie kompozycji. 

K_U03

U_03 Potrafi organizować własną pracę nad tekstem, zmierzającą do
jego  przygotowania  do  druku  i  harmonijnie  współdziałać  w
zespole redakcyjnym.

K_U05

U_04 Mając  świadomość  specyfiki  pracy  redakcyjnej  i  związanej  z
nią  odpowiedzialności,  rozumie  potrzebę  dalszego  rozwoju,
wie, jak planować pracę nad własnym rozwojem, jak podnosić
swoje  kompetencje  zawodowe,  potrafi  też  kompetentnie
dzielić się swoją wiedzą z innymi osobami uczącymi się zasad
opracowania tekstu.

K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent potrafi oceniać swoje możliwości i umiejętności w

ramach  procesu  wydawniczego,  ma  świadomość  wartości
własnej pracy i związanej z nią odpowiedzialności.

K_K04

K_02 Jest  przygotowany  do  kompetentnej  i  konstruktywnej
aktywności  służącej  przygotowaniu  różnego  typu  publikacji,
ma świadomość społecznych skutków swoich działań.

K_K05

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Zadania redaktora i specyfika pracy redakcyjnej; znaki korektorskie – ich znaczenie i sposób użycia;
podstawowe reguły typograficzne stosowane przy projektowaniu książki; opracowanie edytorsko-
typograficzne części składowych publikacji - na przykładach; redakcja merytoryczna – adiustacja –
korekta; wybrane typy publikacji.

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 test oceniony test
W_02 wykład konwersatoryjny test oceniony test
W_03 dyskusja obserwacja karta obserwacji
W_04 dyskusja obserwacja karta obserwacji
W_05 praca z tekstem praca pisemna oceniona praca pisemna

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 praca pod kierunkiem praca pisemna oceniona praca pisemna
U_02 ćwiczenia praktyczne zaliczenie pisemne karta zaliczeniowa
U_03 dyskusja obserwacja karta obserwacji
U_04 dyskusja obserwacja karta obserwacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji
K_02 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji



VI. Kryteria oceny, wagi

40% - Obecność i aktywny udział w zajęciach 
30% - ocena prac pisemnych wykonywanych podczas zajęć 
30% - ocena prac wykonywanych przez studenta w domu 

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30
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