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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie
Nazwa przedmiotu w języku angielskim BA seminar
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. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 8
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium 60 V i VI
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne -

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Kształcenie umiejętności opracowania pod kierunkiem opiekuna naukowego krótkiej pracy o 
tematyce edytorskiej, w tym prostej edycji z wykorzystaniem dokumentacji literackiej.
C2. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.
C3. Kształcenie umiejętności dyskutowania o problematyce edytorskiej.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i 
narzędzi.

K_U01

K_U02 Potrafi przeprowadzić podstawowe procedury badawcze, 
obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, 
dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację 
wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie
tekstologii i edytorstwa naukowego.

K_U09

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności. Planuje działania na przyszłość dotyczące 
własnego rozwoju.

K_U03

K_U06 Porozumiewa się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów, w języku polskim i języku obcym.

K_U07

K_U08 Samodzielnie planuje i realizuje podstawowe prace, których 
celem jest kompleksowe przygotowanie wydania prostej 
publikacji.

K_U09

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Praca na seminarium polega na przygotowaniu pod kierunkiem prowadzącego pracy o charakterze 
edytorskim. Praca ta może mieć charakter prostej edycji utworu literackiego lub dokumentu 
literackiego, może też być krótką rozprawą na temat zjawiska lub problemu istotnego dla 
edytorstwa naukowego.
Zakres tematyczny tych prac zależy na każdym seminarium od przygotowania merytorycznego i 
doświadczenia edytorskiego osoby prowadzącej.
Na seminarium sprawdzana jest całość wiedzy kompetencji edytorskich, które student nabywa 
podczas swojej edukacji.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 praca w grupie, praca 

samodzielna
referat i cząstkowe prace 
zaliczeniowe.

protokół zaliczeniowy

K_U02 praca w grupie, praca 
samodzielna

referat i cząstkowe prace 
zaliczeniowe.

protokół zaliczeniowy

K_U03 praca w grupie, praca 
samodzielna

referat i cząstkowe prace 
zaliczeniowe.

protokół zaliczeniowy

K_U06 praca w grupie, praca 
samodzielna

Referat i cząstkowe prace 
zaliczeniowe.

protokół zaliczeniowy

K_U08 praca w grupie, praca referat i cząstkowe prace zarchiwizowana praca 
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samodzielna zaliczeniowe. licencjacka

VI. Kryteria oceny, wagi…

obecność – 10%

aktywność na zajęciach – 20%

referat cząstkowy – 20%

praca licencjacka - 50%

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 jest każdorazowo uzależniony od profilu seminarium, czyli od specjalizacji 
badawczej osób prowadzących te zajęcia. Związany jest też z wyborem konkretnych tematów dla 
uczestników seminarium.


