
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Redakcja i korekta naukowa i techniczna 

Nazwa w języku angielskim:   Editorship and proof-reading 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
 Filologia polska 
 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

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

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

Rok studiów:  Pierwszy i drugi 

Semestr:  2 i 3 

Liczba punktów ECTS:  14 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  
 dr Marcin Pliszka 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założeniem i celem kształcenia jest nabycie 
podstawowych umiejętności i kompetencji w 
przygotowywaniu projektów edytorskich (tworzenie 
makiet konkretnych edycji: opracowanie koncepcji 
tomu, opracowanie merytoryczne,  przygotowanie 
oprawy graficznej, adiustacja i korekta). Asymilacja 
praktycznej wiedzy z zakresu redagowania i 
korygowania tekstu. 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Student zna podstawowe zasady redagowania technicznego różnych 
typów 
publikacji. 

K_W01, K_W03, 
K_W08, K_W11 

W_02 
Zna budowę książki i sposoby projektowania publikacji. 
 

K_W06 

W_03 
Zna podstawowe środki typograficzne i wymogi czytelności wizualnej. 

K_W03, K_W08 

W_04 
Zna zasady składu i łamania. 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01  
 

Potrafi dokonać adiustacji naukowej i korekty technicznej publikacji. 
K_U14 

U_02  
 
 

Posiada praktyczne umiejętności edytorskiej obróbki tekstu przy 
wykorzystaniu programów komputerowych K_U05 

U_03  
 

Potrafi zaprojektować makietę książki i przygotować tekst do składu 
K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01  
 

Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu w pracy edytorskiej 
 

K_K06 

K_02 Ma pogłębioną świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia K_K10 



Forma i typy zajęć:  ćwiczenia (60 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

Treści modułu kształcenia: 

1. Zajęcia praktyczne obejmujące pogłębianie umiejętności sprawnego korygowania błędów w 
składanym do druku lub złożonym tekście (emendacje merytoryczne, stylistyczne, ortograficzne, 
interpunkcyjne) i inne. Praca wykonywana tradycyjnie i komputerowo (śledzenie zmian i 
komentarzy podczas edytowania tekstu). Przygotowanie tekstu do druku. 
 
2. Łączenie zdolności publicystycznych, redakcyjnych z kompetencjami specjalistycznie edytorskimi 
w celu uzyskania maksymalnie profesjonalnego efektu publikacji (sposoby prezentowania 
skomplikowanych treści w komunikatywnych formach, dostosowywanie adekwatnych mediów 
przekazu, przy pogłębionej znajomości narzędzi redagowania i składu). 
 
3. Wykonywanie własnych projektów edytorskich. Analizowanie konkretnych rozwiązań. Podstawy 
typografii. Elementy liternictwa. Wymogi czytelności publikacji. Pełne opracowanie graficzne 
publikacji. 
 
4. Kompozycja edycji. Właściwy dobór formatu publikacji (wielkość strony, rozmiar kolumny, rodzaj 
czcionki, rodzaju papieru etc.). Sporządzanie makiet i szkiców. 
 
5. Kontrola i korygowanie wieloaspektowej poprawności książki. Adiustacja i korekta techniczna. 
Typowe błędy składu. 
 
6. Kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej z autorami oraz z pracownikami 
wydawnictwa.  

Literatura podstawowa: 

Baines Phil, Haslam Andrew: Pismo i typografia. Tłum. Dorota Dziewońska. Warszawa 2010. 
Dunin Janusz: Wstęp do edytorstwa. Łódź 2003. 
Górski Konrad: Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975   (i wyd. nast.); 
Krerowicz Robert, Krawiec Stanisław: Wprowadzenie do edycji tekstów. Kraków 2000; 

Loth Roman: Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. Warszawa 2006.  
Mitchell Michael, Wightman Susan: Typografia książki. Podręcznik projektanta. Tłum. Dorota 
Dziewońska. Kraków 2012. 
Osuchowska Barbara: Poradnik autora, tłumacza i redaktora. Warszawa 2005; 
Williams Robin: Mistrzowskie stosowanie czcionek. Gliwice 2003. 
Wolański Adam: Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008.  

 

Literatura dodatkowa: 

Bhaskaran Lakshmi: Czym jest projektowanie publikacji? Tłum. Katarzyna Więcek. Warszawa 2007; 
Czyż Antoni: Jaki zapis? Poradnik polonisty. Siedlce 1999; 
Gajda Stanisław: Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon? Opole 1999; 

Lenk Krzysztof: Krótkie teksty o sztuce projektowania. Gdańsk 2011. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

praca przy komputerze; prezentacja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Efekty W_01 – W_04 oraz U_01- U_03 weryfikowane są całościowo i stopniowo podczas 
wykonywanych prac podczas ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

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

2/ Zaliczenie dwóch projektów przygotowywanych indywidualnie na zajęciach;  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 90 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 150 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 40 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 70 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 350 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 14 ECTS 

 

 

 


