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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praca redaktora naukowego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Work of a scientific editor 

Kierunek studiów  Humanistyka cyfrowa 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia, magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL/ 
osoba odpowiedzialna: ks. dr Grzegorz Głąb 

 

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 brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia roli redaktora naukowego. 

C2. Doświadczenie w działaniach typowych dla redaktora naukowego. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 znajomość specyfiki języka naukowego; znajomość norm 
językowych dla tekstów naukowych, normy dotyczące 
publikacji tekstów naukowych 

K_W02 

W_02 międzynarodowe zasady przygotowywania tekstów 
naukowych do druku; znajomość podstawowych zasad edycji 
tekstów dawnych 

K_W03 

W_03 Elementy prawa wykorzystywane w procesie wydawania 
publikacji naukowych; podstawowe zasady etyczne autora, 
redaktora naukowego, recenzenta, i wydawcy 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Zna profesjonalne słownictwo z zakresu teorii i praktyki 
wydawniczej; potrafi posługiwać się znakami korektorskimi 

K_U04 

U_02 Przygotować i przeprowadzić pracę nad tekstem naukowym 
zmierzającą do jego wydania; potrafi wykonać zadania 
należące do każdego z etapów procesu wydawniczego; umie 
pokierować pracami zespołu wydawniczego; umie pracować 
nad tekstem głównym oraz materiałami wprowadzającymi i 
uzupełniającymi tekst naukowy 

K_U05 

U_03 Mając świadomość dynamiki warsztatu wydawcy potrafi 
przewidzieć potrzeby dotyczące nabywania nowej wiedzy i 
nowych kompetencji – wie gdzie szukać wiadomości i pomocy 
dotyczących tej kwestii; potrafi w sposób kompetentny 
przekazywać wiedzę z zakresu pracy redaktora naukowego 
oraz rady naukowej dzieła naukowego 

K_U07 

U_04 Umie wykorzystywać programy komputerowe i różne aplikacje 
w ramach opracowania tekstu naukowego i przygotowania 
publikacji naukowej do druku; zna obsługę profesjonalnych 
narzędzi cyfrowych 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma odpowiednią wiedzę i praktykę, aby rozwiązać większość 
problemów, na jakie napotyka redaktor naukowy lub członek 
rady naukowej; wie gdzie szukać pomocy w rozwiązaniu 
sytuacji trudnych przekraczających jego kompetencje jako 
redaktora naukowego 

K_K02 

K_02 przygotowuje publikację naukową w taki sposób, aby stała się 
ona promocją polskiej nauki 

K_K03 

K_03 Wykorzystuje twórczo narzędzia cyfrowe – aplikacje i bazy 
danych 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Redaktor naukowy, rada naukowa  – rola w procesie wydawniczym i miejsce oraz zadania w 
zespole wydawniczym; 

2. Publikacja naukowa, tekst naukowy, monografia, artykuł, tekst naukowy w internecie – 
cechy charakterystyczne, funkcje; 

3. Język naukowy – cechy charakterystyczne, funkcje; 
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4. Tekst główny dzieła naukowego; 
5. Materiały wprowadzające: wprowadzenie, wstęp, przedmowa – praca na tekście; 
6. Materiały uzupełniające: bibliografia; 
7. Przypisy – funkcje, rodzaje, zapis – praca na tekście; 
8. Cytaty – funkcje, rodzaje – praca na tekście;; 
9. Plagiat i autoplagiat w dziele naukowym; 
10. Abstrakt – praca na tekście, przygotowanie tekstu; 
11. Streszczenie – praca na tekście, przygotowanie tekstu; 
12. Lid – praca na tekście, przygotowanie tekstu; 
13. Grafika i infografika w dziele naukowym; 
14. Inne materiały uzupełniające tekstu naukowego. 

 
Podczas pracy na konkretnych tekstach skrupulatnie wybranych pojawią się różne problemy 
wymagające wyjaśnień i dyskusji problemy. Będą na bieżąco dyskutowane. W ten sposób studenci 
będą w sposób systematyczny nabywać wiedzę dotyczącą kwestii, z jakimi spotyka się redaktor 
naukowy.  

 

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 problemowy; 
analiza tekst 

kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02 Analiza tekstu; dyskusja kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_03 Analiza tekstu; wykład 
problemowy; dyskusja 

kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca z tekstem; burza 
mózgów 

kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium  

U_02 Praca pod kierunkiem; 
ćwiczenia praktyczne 

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_03 Dyskusja kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium  

U_04 Ćwiczenia praktyczne Praca pisemna (wydruk) Oceniona praca pisemna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja obserwacja Karta obserwacji 

K_02 Wykład problemowy; 
dyskusja 

obserwacja Karta obserwacji 

K_03 Ćwiczenia praktyczne obserwacja Karta obserwacji 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

30% - obecność na zajęciach - na podstawie list obecności 

30% - oceny prac wykonywanych podczas zajęć (ocenione co najmniej na ocenę pozytywną) 

       30% - oceny prac wykonywanych w domu (ocenione co najmniej na ocenę pozytywną) 

       10% - konstruktywna aktywność podczas zajęć – na podstawie list obecności 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Majewska-Tworek A., Piekot T., Wolańska E., Wolański A., Zaśko-Zielińska M., Jak pisać i redagować. 
Poradnik redaktora, Warszawa 2009.  
Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005. 
Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005. 
Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Książka, prasa, www, Warszawa 2008.  
 

Literatura uzupełniająca 
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Medialnej” 15(2017), nr 1, s. 94-106.  
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