
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Adiustacja i korekta tekstów 

Nazwa w języku angielskim:   Text proof-reading and layout 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
 Filologia polska, specjalność: 
Komunikacja społeczna i praca 
wydawnicza 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Marcin Pliszka 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marzena Kryszczuk; dr Marcin Pliszka 

Założenia i cele przedmiotu: 

 
Praktyczne zajęcia obejmujące nabycie i kształcenie 
umiejętności sprawnego korygowania błędów w składa-
nych do druku lub złożonych tekstach, jak emendacje 
merytoryczne, stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne i 
inne.  
Uświadomienie konieczności samokształcenia redaktora 
w zakresie: opracowania merytorycznego tekstu; kompe-
tencji językowych; kultury języka, praktycznej stylistyki, 
gramatyki opisowej.  

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
 
Student zna istotę i zasady dokonywania korekty i adiustacji  
 

K_W14, K_W16 

W_02 
 
Zna znaki korektorskie  
 

K_W11 
 

 
W_03 

 
Zna prawidła  gramatyki, stylistyki, ortografii i interpunkcji polskiej 
 

K_W12, K_W11 

 
W_04 

 
Zna podstawowe zasady typograficzne 
 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
 
Posiada umiejętność praktycznej adiustacji i korekty zredagowanego tekstu  
 

K_U08, K_U014 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

 
Jest świadomym i kompetentnym odbiorcą tekstów kultury i dzieł sztuki wydawni-
czej  
 

K_K01, K_K02, 
K_K03 



Forma i typy zajęć:  Lab.  (30 .) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Wiedza i kompetencja językoznawcza (reguły poprawności gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej i inter-
punkcyjnej)  

Treści modułu kształcenia: 

 

 Wprowadzenie w problematykę: definicje podstawowe (korekta i jej rodzaje, adiustacja) 
 Zakres pracy redaktora, korektora i adiustatora (czynności, relacje z autorem tekstu opra-

cowywanego) 
 Zapoznanie ze stosowanymi znakami korektorskimi i drukarskimi zgodnie z obowiązują-

cymi normami 
 Ćwiczenia praktyczne w celu nabycia i doskonalenia umiejętności sprawnego korygowania 

błędów w tekstach oraz właściwego stosowania znaków korektorskich (wydruk kompute-
rowy, maszynopis i rękopis). Spójność tekstu. Redundancja. Czynności zmierzające do 
eliminowania nadużywanych sformułowań w rozprawach naukowych (tu: wydobycie funkcji 
komunikatywnej). Poszanowanie stylu indywidualnego. 

 Zasady zapisu przypisów.  
 Słowniki i poradniki stylistyczne w pracy korektorskiej.  
 Adiustacja i korekta wybranych fragmentów tekstów. 
 Zasady przygotowania maszynopisu (wydruk komputerowy). 

 

Literatura podstawowa: 

1) Iskra Angełowa: Charakterystyka interpunkcji polskiej w świetle normy i praktyki. Wrocław 1985; 

2) Antoni Czyż: Jaki zapis? Poradnik polonisty. Siedlce 1999; 
3) Stanisław Gajda: Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon? Opole 1999; 
4) Robert Krerowicz, Stanisław Krawiec: Wprowadzenie do edycji tekstów. Kraków 2000; 
5) Barbara Osuchowska: Poradnik autora, tłumacza i redaktora. Warszawa 2005; 

Literatura dodatkowa: 

 

1) Stanisław Gajda: Współczesna polszczyzna naukowa. Opole 1999. 
2) Filip Trzaska: Poradnik redaktora. Warszawa 1976. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01-W_04 sprawdzane będą systematycznie w trakcie ćwiczeń praktycznych oraz na 
kolokwium pisemnym wraz z efektem U_01. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach oraz zaliczenie pisemnego 
kolokwium.  
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w lab. 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do lab. 20 godz. 



Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów (testów 
umiejętności) 

20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 


