
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształce-
nia:  

 Edytory tekstów 

Nazwa w języku  angiel-
skim:  

 Text editors 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowa-
ny:  

 filologia polska: Komunikacja 
społeczna i praca wydawnicza 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązko-
wy/fakultatywny):  

 fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stop-
nia):  

 pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   1 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Marcin Pliszka 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Marcin Pliszka 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem i celem kształcenia jest nabycie umiejętno-
ści sprawnego obsługiwania edytorów tekstu oraz ele-
mentarna wiedza na temat obsługi programów graficz-
nych, czyli szereg czynności niezbędnych do podjęcia 
pracy przy komputerowym składzie i łamaniu książki. 
Będą to  treści związane z obsługą edytorów tekstu, jak  
również konkretne rozstrzygnięcia stosowane w sztuce 
wydawniczej.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
ma podstawową wiedzę w zakresie szeroko pojętego edytorstwa (praca re-
dakcyjna i wydawnicza w czasopismach, wydawnictwach literackich i nauko-
wych oraz mediach elektronicznych) 

K_W14 
K_W16 

W_02 
zna proces poligraficzny i reguły komputerowej redakcji tekstu; zasady oraz 
cechy edytorstwa elektronicznego i internetowego 

K_W16 
K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01  
 

potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z zakresu edytorstwa w praktyce wy-
dawania tekstów literackich i literatury stosowanej oraz prac naukowych  
 

K_U08  
K_U014  

U_02  
 
 

potrafi praktycznie dokonać redakcji komputerowej tekstu  
 

K_U06  
  

U_03  
 

wykorzystuje zdobytą wiedzę do samodzielnego projektowania edycji książ-
kowej  
 

K_U08  
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01  
 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, konieczności stałego 
doskonalenia zawodowego i rozwijania swojej osobowości, wyznaczania kie-
runku rozwoju swojej wiedzy i umiejętności  
 

K_K06  
K_K05  

Forma i typy zajęć:  laboratorium (30 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

                                                      Instytutu Polonistyki i Neofilologii
Jednostka realizujaca



Podstawowa znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office (ze szczególnym 
uwzględnieniem programu Word) 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zajęcia organizacyjne i organizacja pracy. 

- wstępna praca przy komputerze. 

 

2. Typy i rodzaje czcionek oraz możliwości modulowania tekstu. 

- czcionki jedno i wieloelementowe, 

- pięć podstawowych typów czcionek używanych przy druku książek i czasopism 

- praktyczne zestawienia różnych czcionek w tej samej punktacji: którą kiedy wybieramy? 

- odwzorowywanie układu tekstu otrzymanego na wydruku, 

- wstępne układanie tekstu na stronie. 

 

3. Podstawowe ustawienia strony i parametry: marginesy, interlinia, kolumny, nagłówek, stop-

ka. 

- podstawowe funkcje programu WORD i możliwości ich wykorzystania 

 

4. „Cudzysłów”, kursywa i pogrubienie – zastosowanie w pracy redakcyjnej. 

- praktyczne przyswajanie konsekwentnego zapisu z użyciem „cudzysłów”, kursywy i pogrubienia,  

- zastosowanie ich w pracy redakcyjnej. 

 

5. Podania, listy, pisma urzędowe – pragmatyka i estetyka. 

- praktyczna nauka projektowania czytelnego i estetycznego pisma urzędowego 

- tworzenie nagłówków 

 

6. Tabulatory i ich praktyczne zastosowanie. 

- praktyczna nauka ważnej funkcji programu 

- możliwości wykorzystania tabulatora w zestawieniach 

 

7. Podstawy formatowania tekstu. Format książki, krój pisma, żywa pagina, numeracja stron, 

kwestia umiejscowienia przypisów. 

- format książki (standardy i różnice między nimi) 

- dobór kroju pisma, 

- wstawianie i modulowanie żywej paginy, 

- numeracja stron 

- przypisy (pod tekstem lub końcowe). 

 

8. Praktyczna nauka składania tekstu. 

- praca przy komputerze na konkretnych przykładach 

- samodzielne przygotowywanie materiału roboczego 

 

9. Łamanie tekstu – ostatni etap przygotowań książki do druku. 

- praca przy komputerze  
 

10. Skanowanie i zdjęcia cyfrowe.  

- inne możliwości pozyskiwania tekstu i ilustracji (wydania fototypiczne). 

 

11. Przygotowanie książki do druku: typografia, skład, łamanie, dobór i umieszczanie ilustracji. 
- samodzielna praca przy komputerze, realizacja własnego projektu. 

 

12. Podstawy przygotowywania publikacji tekstowych z elementami graficznymi w programie 

Microsoft Office Publisher (lub w innym dostępnym programie graficznym, np. Photoshop) 

 

– samodzielna praca przy komputerze, realizacja własnych projektów (foldery reklamowe, plakaty, 

pocztówki, wizytówki itp.) 



Literatura podstawowa: 

Robert Chwałowski: Typografia typowej książki. Gliwice 2002. 
Michael Mitchell, Susan Wightman: Typografia książki. Podręcznik projektanta. Kraków 2012. 
Robin Williams: Komputerowy skład tekstów. Gliwice 2003. 

Literatura dodatkowa: 

Janusz Dunin: Wstęp do edytorstwa. Łódź 2003. 
Robin Williams: Mistrzowskie stosowanie czcionek. Gliwice 2003. 
Adam Wolański: Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008. 
Lakshmi Bhaskaran: Czym jest projektowanie publikacji? Tłum. Katarzyna Więcek. Warszawa 2007. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

praca przy komputerze; prezentacja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wszystkie efekty kształcenia zweryfikowane zostaną w trakcie bieżącej oceny pracy na ćwiczeniach oraz pod-
czas sprawdzania końcowej pracy zaliczeniowej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

1/ Przygotowanie do zajęć i aktywność – ocena na bieżąco w trakcie trwania zajęć.  

2/ Zaliczenie projektu: wstępne przygotowanie tekstu do druku  

3/ Obecność na zajęciach 

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz. 

Udział w konsultacje godz. z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 

 


