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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praca redaktora wydawniczego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Work of the publishing 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 1 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Umiejętność posługiwania się znakami korektorskimi 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Praktyczne przygotowanie studentów do pełnienia roli redaktora wydawniczego. Dzięki  
      praktycznej pracy nad różnymi tekstami uczestnicy zajęć zetkną się z różnymi realnymi  
      problemami, które na bieżąco będą dyskutowane i rozwiązywane. Studenci zdobędą wiedzę  
      teoretyczną i doświadczenie podczas prac wykonywanych pod kierunkiem prowadzącego. 
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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 norm językowych, normy dotyczące publikacji 
tekstów w internecie i na nośnikach elektronicznych, zasady 
typograficzne i ich antropologiczne oraz kulturowe 
uzasadnienie 

K_W02 

W_02 międzynarodowe zasady przygotowywania tekstów do druku; 
zasady dotyczące; publikacje dla różnych grup wiekowych 

K_W03 

W_03 Elementy prawa wykorzystywane w procesach wydawniczych; 
podstawowe zasady etyczne autora, redaktora, recenzenta, 
korektora i adiustatora oraz wydawcy 

K_W05 

W_04 Publikacje tradycyjne oraz elektroniczne jako nośniki 
informacji i kultury 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Znajdować oraz kompetentnie wykorzystywać informacje i 
publikacje konieczne w pracy wydawniczej; znajdować bazy 
przepisów wydawniczych i korzystać z nich 

K_U02 

U_02 Zna profesjonalne słownictwo z zakresu teorii i praktyki 
wydawniczej; potrafi posługiwać się znakami korektorskimi 

K_U04 

U_03 Przygotować i przeprowadzić pracę nad tekstem zmierzającą 
do jego wydania; potrafi wykonać zadania należące do 
każdego z etapów procesu wydawniczego 

K_U05 

U_04 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 warsztatu wydawcy innym 

K_U07 

U_05 Umie wykorzystywać programy komputerowe i różne aplikacje 
w ramach przygotowywania publikacji do druku; zna obsługę 
profesjonalnych narzędzi cyfrowych 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Kompetentne ocenianie swoich możliwości i umiejętności w 
ramach procesu wydawniczego; znajomość wartości własnej 
wiedzy w procesie wydawniczym 

K_K01 

K_02 Jest świadomy odpowiedzialności za swoją aktywność 
wydawniczą; ma świadomość znaczenia norm etycznych 
dotyczących wykonywanych zadań; rozumie skutki społeczne 
swoich działań 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Redaktor wydawniczy – rola w procesie wydawniczym i miejsce oraz zadania w zespole 
wydawniczym; 

2. Recenzja wydawnicza jako materia pracy redaktora wydawniczego – praca z recenzjami 
(korzystanie z recenzji, przygotowywanie recenzji); 

3. Typografia – podstawowe zasady, antropologiczne podstawy typografii (praca na 
konkretnych materiałach); 

4. Adiustacja tekstu – teoria oraz praca nad konkretnymi tekstami – podczas zajęć praca w 
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formie tradycyjnej, w domu praca z użyciem komputera; 
5. Korekta tekstu – teoria oraz praca nad konkretnymi tekstami– podczas zajęć praca w formie 

tradycyjnej, w domu praca z użyciem komputera; 
6. Publikacja wieloautorska, wielotomowa oraz serie wydawnicze jako materia pracy redaktora 

wydawniczego – problem spójności publikacji (zadania praktyczne na konkretnych tekstach 
– podczas zajęć praca w formie tradycyjnej, w domu praca z użyciem komputera); 

7. Okładka, obwoluta i strony tytułowe – praca na konkretnym materiale; 
8. Materiały informacyjno-pomocnicze – praca na konkretnym materiale; 
9. Erraty i corrigenda. 
10. Specyfika tekstów publikowanych w internecie – praca nad konkretnymi tekstami; 
11. E-book jako efekt procesu wydawniczego – specyfika pracy nad e-bookiem. 

 
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 
wydawniczy. Zostaną omówione normy i zwyczaje wydawnicze. Studenci nauczą się posługiwać 
profesjonalnym słownictwem. 

 

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 kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02 Analiza tekstu; dyskusja test Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

W_03 Analiza tekstu; wykład 
problemowy 

kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_04 Praca z tekstem; dyskusja Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja; praca z tekstem kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

U_02 Praca pod kierunkiem; 
ćwiczenia praktyczne 

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_03 Praca pod kierunkiem; 
ćwiczenia praktyczne 

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_04 Burza mózgów kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

U_05 Ćwiczenia praktyczne test Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja obserwacja Karta obserwacji 

K_02 Wykład problemowy 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) 
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30% - oceny prac wykonywanych w domu (ocenione co najmniej na ocenę pozytywną) 

10% - konstruktywna aktywność podczas zajęć – karta obserwacji 

 

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 

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2001.  
Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.  
Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2008.  
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. 
Nowak P., Wójtowicz A., E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie mediów, Lublin 2013. 
Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005. 
Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Książka, prasa, www, Warszawa 2008.  
 

Literatura uzupełniająca 

McGovern G., Zabójczo skuteczne treści internetowe. Jak przykuć uwagę internauty?, Gliwice 2009. 
Tylec G., Nowe usługi medialne w świetle przepisów prawa autorskiego, [w:] Ewolucja prawa 
polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru 
sprawiedliwości, red.)J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 183-197. 
Tylec G., Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym, „Przegląd Ustawodawstwa 
Gospodarczego” 2006, nr 6, s. 29-34. 
Wyrostkiewicz M., Sztuka komunikacji – eksploracje infoetyczne, [w:] Pulchrum et Communicatio, 
red. A. Wójciszyn-Wasil, M.J. Gondek, D. Wadowski, Lublin 2018, s. 159-170. 
 

 

 


