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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki

Nazwa kierunku: edytorstwo

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Literaturoznawstwo 95%

Językoznawstwo 5%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Podstawę kształcenia  stanowi  wiedza  o  tendencjach literatury  polskiej  XX i  XXI  wieku w kontekście  światowym oraz
najważniejszych koncepcji teoretycznych dotyczących języka i literatury. Studenci poznają zasady naukowego wydawania
tekstów literackich, zaznajamiają się z funkcjonowaniem rynku książki i najnowszymi technologiami wydawniczymi (włącznie
z wydawaniem e-booków i audiobooków). W zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego poznają zasady organizacji i
zarządzania wydawnictwem, promocji i reklamy, ekonomiki książki lub zaznajamiają się teoretycznie i praktycznie z edycją
elektroniczną i funkcjonowaniem informacji w internecie. Mogą też zdobyć umiejętność projektowania publikacji.

Koncepcja kształcenia

Studia edytorskie łączą w sobie ogólno akademickie studia humanistyczne dające możliwość poznania języka i literatury
polskiej w kontekście europejskim z praktycznym przygotowaniem do zawodu. Rozległa wiedza humanistyczna stanowi bazę
do  późniejszej  pracy  w  wydawnictwie,  portalu  internetowym lub  instytucji  kultury.  Równocześnie  studenci  zdobywają
kompetencje zawodowe. Absolwent ma pogłębioną wiedzę o literaturze i języku, włącznie ze znajomością teorii literatury lub
teorii języka. Potrafi przygotować edycję naukową tekstu literackiego. W zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego
ma  wiedzę  i  umiejętności  praktyczne  konieczne  do  kierowania  instytucjami  wydawniczymi  lub  prowadzenia  własnej
działalności w tym zakresie, albo wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowywania publikacji elektronicznych. Absolwenci
mogą szukać zatrudnienia w wydawnictwach,  instytutach naukowych prowadzących działalność wydawniczą,  portalach
internetowych, instytucjach kultury. Kierunek Edytorstwo łączy wykształcenie z doświadczeniem, w czym włącza się w misję i
strategię Uniwersytetu

Cele kształcenia

Zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych tendencji literackich XX i XXI wieku, orientacji w najważniejszych zjawiskach
programowych i ideowych, znajomości przedstawicieli i głównych tekstów pokoleń i grup literackich oraz wiedzy na temat
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teorii dotyczących języka (jego pochodzenia, natury, i struktury) ze szczególnym uwzględnieniem dokonań językoznawstwa i
literaturoznawstwa współczesnego.
Zdobycie  wiedzy  obejmującej  metody,  teorie,  terminologię  w  odniesieniu  do  literatury  i  języka  oraz  orientacji  we
współczesnej kulturze literackiej.
Zdobycie  wiedzy  na  temat  naukowego  wydawania  tekstów  literackich,  zorientowanej  na  zastosowania  praktyczne  w
działalności edytora naukowego, a także wiedzy o funkcjonowaniu rynku książki oraz o nowych technologiach wydawniczych.
Zdobycie umiejętności wyznaczania ram dyskursów literackich każdej z epok, określania ich dominanty oraz nazywania idei
filozoficznych z nimi związanych, oraz umiejętności zinterpretowania współczesnego tekstu literackiego, umieszczenia go w
kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym i antropologicznym, a także umiejętności pisania poprawną
polszczyzną tekstów krytycznych, eseistycznych, recenzji i artykułów popularnonaukowych.
Zdobycie  umiejętności  samodzielnego  napisania  opracowania  monograficznego  pod  kierunkiem  opiekuna  naukowego,  na
podstawie odpowiednio dobranej literatury, z uwzględnieniem aktualnego stanu badań.
Zdobycie umiejętności sporządzenia naukowej edycji tekstu literackiego oraz opracowania komputerowej edycji tekstu w
postaci strony internetowej i publikacji elektronicznej.
Zdobycie  umiejętności  językowych,  zgodnych  z  wymaganiami  określonymi  dla  poziomu B2  + Europejskiego  Systemu
Kształcenia Językowego.
Wykształcenie świadomości znaczenia języka i literatury w życiu społecznym i umiejętności wykorzystania tych kompetencji
w działalności naukowej, medialnej i oświatowej.
Zdobycie świadomości procesów kulturowych związanych z językiem, literaturą i życiem literackim oraz potrzeby aktywnego
w  nich  uczestnictwa,  a  także  rozwoju  kompetencji  polonistycznych  poprzez  ustawiczną  lekturę  tekstów  literackich,
krytycznych i naukowych.
Ukształtowanie troski o poprawność języka w środowisku społecznym i zawodowym.
Wypracowanie umiejętności współpracy w grupie przy przygotowywaniu edycji krytycznej.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Rynek pracy potrzebuje specjalistów w zakresie pracy z tekstem i grafiką zarówno przeznaczonymi do druku, jak i obecnymi
w  mediach  cyfrowych.  Praca  w  wydawnictwach,  portalach  internetowych,  firmach  projektowych  i  agencjach  reklamowych
wymaga od  pracowników szerokich  kompetencji  humanistycznych  i  technicznych  (komputerowych).  Takie  dwustronne
poprowadzenie studiów odpowiada na te potrzeby, przygotowując do pracy z jednej strony erudytów obytych z literaturą, a z
drugiej wyspecjalizowanych potencjalnych pracowników.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Absolwenci kierunku Edytorstwo odpowiadają na zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze w zakresie podejmowania pracy w
zawodach  wymagających  kompetencji  redaktorskich,  graficznych,  projektowych  itp.  O  zgodności  efektów  kształcenia  z
potrzebami  rynkowymi  świadczy  bardzo  duży  procent  absolwentów  zatrudnianych  w  wydawnictwach,  portalach
internetowych,  firmach  projektowych  i  agencjach  reklamowych,  a  także  zakładania  przez  nich  firm  świadczących  usługi
projektowo-wydawnicze. Otrzymujemy również wyraźne informacje zwrotne od pracodawców zadowolonych z wysokiego
stopnia profesjonalizmu naszych absolwentów.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Katedra Edytorstwa bierze udział w badaniach nad książką i literaturą, a także przygotowuje liczne edycje naukowe tekstów
oraz dokumentów życia społecznego i literackiego. Dzięki swej działalności naukowej i edytorskiej pracownicy Katedry mogą
nie tylko w przekonywający sposób praktycznie uczyć edytorstwa naukowego, ale również włączać studentów w prace
badawcze.

Edycje przygotowane w ramach grantów przez pracowników Katedry:
Jakub Lubelczyk, Psałterz i kancjonał z melodiami drukowany w 1558 roku. Polish Psalter and Hymnbook with Melodies
Printed in 1558, przygotowali do wydania J. Gruchała i P. Poźniak, Kraków 2010
Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych
projekt nr 0033/FniTP/H11/80/201 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł badawczy 1.1, realizowany
w latach 2012-2013 w UPJPII w Krakowie, pod kierunkiem prof. dr hab. K. Panusia.
Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa
Międzyinstytucjonalny projekt badawczy realizowany pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2012-2016 pod kierownictwem dr hab. Beaty Obsulewicz-
Niewińskiej.
Pieśni z kancjonałów Jana Seklucjana (1547, 1550, 1559) oraz z różnych druków ok. 1554–ok. 1607, przygotowali do wydania
A. Kocot i P. Poźniak, Kraków, Musica Iagellonica, 2012 (Hymnorum Poloniae Antiquorum Corpus, vol. 1)
Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII w. – źródła, t. 6: Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie

Podręcznik: Ewa Skorupa, Ewa Lipińska, Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych. Cz. 1 i 2,
Kraków 2010  (IDIAL).  Podręczniki  regionalne  a  dialog  interkulturowy.  Polski  dla  studentów niemieckojęzycznych,  [w:]
Polonistyka bez granic, t. 2, Kraków 2010, s. 149-158

Granty realizowane obecnie w Katedrze Edytorstwa
Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy (Edycja korespondencji)
Naukowa edycja pism Piotra Skargi. Część I: Kazania
Kultura wczesnonowożytnej książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów

Prowadzone w katedrze badania:
K/ZDS/007581 Kaznodziejstwo staropolskie
K/ZDS/007582 Twórczość Elizy Orzeszkowej
K/ZDS/007583 Edytorstwo naukowe tekstów dawnych i współczesnych
K/ZDS/007584 Książka i ruch wydawniczy w Polsce
Katedra Edytorstwa bierze udział w badaniach nad książką i literaturą, a także przygotowuje liczne edycje naukowe tekstów
oraz dokumentów życia społecznego i literackiego. Dzięki swej działalności naukowej i edytorskiej pracownicy Katedry mogą
nie tylko w przekonywający sposób praktycznie uczyć edytorstwa naukowego, ale również włączać studentów w prace
badawcze.

Edycje przygotowane w ramach grantów przez pracowników Katedry:
Jakub Lubelczyk, Psałterz i kancjonał z melodiami drukowany w 1558 roku. Polish Psalter and Hymnbook with Melodies
Printed in 1558, przygotowali do wydania J. Gruchała i P. Poźniak, Kraków 2010
Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych
projekt nr 0033/FniTP/H11/80/201 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł badawczy 1.1, realizowany
w latach 2012-2013 w UPJPII w Krakowie, pod kierunkiem prof. dr hab. K. Panusia.
Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa
Międzyinstytucjonalny projekt badawczy realizowany pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2012-2016 pod kierownictwem dr hab. Beaty Obsulewicz-
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Niewińskiej.
Pieśni z kancjonałów Jana Seklucjana (1547, 1550, 1559) oraz z różnych druków ok. 1554–ok. 1607, przygotowali do wydania
A. Kocot i P. Poźniak, Kraków, Musica Iagellonica, 2012 (Hymnorum Poloniae Antiquorum Corpus, vol. 1)
Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII w. – źródła, t. 6: Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie

Podręcznik: Ewa Skorupa, Ewa Lipińska, Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych. Cz. 1 i 2,
Kraków 2010  (IDIAL).  Podręczniki  regionalne  a  dialog  interkulturowy.  Polski  dla  studentów niemieckojęzycznych,  [w:]
Polonistyka bez granic, t. 2, Kraków 2010, s. 149-158

Granty realizowane obecnie w Katedrze Edytorstwa
Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy (Edycja korespondencji)
Naukowa edycja pism Piotra Skargi. Część I: Kazania
Kultura wczesnonowożytnej książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów

Prowadzone w katedrze badania:
K/ZDS/007581 Kaznodziejstwo staropolskie
K/ZDS/007582 Twórczość Elizy Orzeszkowej
K/ZDS/007583 Edytorstwo naukowe tekstów dawnych i współczesnych
K/ZDS/007584 Książka i ruch wydawniczy w Polsce

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania naukowe prowadzone w Katedrze edytorstwa pozwalają kształcić studentów nie tylko w zakresie historii i teorii
literatury oraz języka, ale również wprowadzać wiedzę i umiejętności dotyczące edytorstwa naukowego i współczesnego.
Badania  nad  książką  i  ruchem  wydawniczym  pozwalają  pracownikom  nieustannie  aktualizować  prowadzone  zajęcia,
dostosowując je do zmieniających się realiów na rynku książki.
Dodatkowo w ramach seminariów magisterskich studenci  włączają się  w prace badawczo-edytorskie,  np.  związane ze
zbiorami  obecnymi  w  Archiwum  Oficyny  Poetów  i  Malarzy.  Dzięki  temu  powstały  liczne  edycje  naukowe  korespondencji
pochodzącej  z  Archiwum,  które  są  włączane  do  materiałów  wydawanych  w  ramach  grantu  „Archiwum  Oficyny  Poetów  i
Malarzy”.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Kierunek Edytorstwo wymaga nie tylko zaplecza technicznego, lecz również dostępu do dobrze wyposażonej biblioteki.
Wydział Polonistyki zaspokaja obydwie te potrzeby. Pracownia komputerowa wyposażona jest w 12 stanowisk z pełnym
oprogramowaniem  (najnowsza  wersja  programów  Adobe  Creative  Cloud  oraz  inne  specjalistyczne  programy  do
opracowywania  tekstu,  grafiki,  multimediów,  stron  internetowych  i  publikacji  elektronicznych).  Dysponuje  także  innym
sprzętem:  aparatami  fotograficznymi,  skanerami  i  urządzeniami  mobilnymi  (tablety  i  czytniki).  Studenci  korzystają  ze
sprzętu pod opieką prowadzących, a w ramach pracowni komputerowej przygotowują także materiały do swoich prac
zaliczeniowych oraz magisterskich.
Kierunek Edytorstwo wymaga dostępu do publikacji specjalistycznych z zakresu projektowania publikacji, historii i teorii
dizajnu, rynku książki i zaawansowanych metod pracy z tekstem i grafiką.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0232

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Studia edytorskie drugiego stopnia kładą nacisk na dwa dopełniające się nurty kształcenia:  ogólnoakademickie studia
humanistyczne rozwijają studenta, pozwalają mu zdobyć znajomość literatury i gramatyki języka polskiego. Drugi człon
programu studiów stanowią przedmioty zawodowe.  Są zróżnicowane,  dlatego studenci  mogą wybierać spośród trzech
ścieżek  specjalizacyjnych:  Współczesne  wydawnictwo  (kształci  redaktorów  prowadzących),  Edytorstwo  elektroniczne
(przygotowuje do pracy konwertera,  projektanta stron www i  pracy w nowych mediach) oraz Projektowanie publikacji
(pozwala zdobyć kompetencje projektanta). Dzięki nim po zakończeniu nauki student może wybrać wśród licznych zawodów
związanych z wydawaniem i produkcją książek lub znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z nowymi mediami.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 105

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 64

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 6

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 2

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1114

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar 60 godzin
Program studiów realizowany jest w postaci praktyk odbywanych w zależności od obranej specjalizacji: w dziale marketingu
wydawnictwa  lub  w  firmie  (wydawnictwo,  portal  internetowy,  studio  graficzne)  trudniącej  się  edycją  elektroniczną  pod
nadzorem  opiekuna  praktyk.
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Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Napisanie pracy dyplomowej pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego. Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest
uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich przedmiotów obligatoryjnych oraz wybranych z fakultatywnych (w ramach
puli punktów ECTS) przewidzianych w planie studiów
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

EDY_K2_W01
Absolwent zna i rozumie podstawowe tendencje literackie XX i XXI wieku, orientuje
się w najważniejszych zjawiskach programowych i ideowych, zna przedstawicieli i
główne teksty pokoleń i grup literackich.

P7U_W, P7S_WG

EDY_K2_W02 Absolwent zna i rozumie metody, teorie, terminologię w odniesieniu do literatury i
języka. P7U_W, P7S_WG

EDY_K2_W03
Absolwent zna i rozumie zjawiska występujące we współczesnej kulturze literackiej,
potrafi przedstawić instytucje życia literackiego (czasopisma, nagrody, wydawnictwa,
środowiska).

P7U_W, P7S_WG

EDY_K2_W04 Absolwent zna i rozumiezasady naukowego wydawania tekstów literackich,
zorientowane na zastosowania praktyczne w działalności edytora naukowego.

P7S_WG,
P7S_WK

EDY_K2_W05
Absolwent zna i rozumie teorie dotyczące języka (jego pochodzenia, natury, i
struktury) ze szczególnym uwzględnieniem dokonań językoznawstwa i
literaturoznawstwa współczesnego.

P7S_WG

EDY_K2_W06 Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie rynku książki oraz nowe technologie
wydawnicze.

P7S_WG,
P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

EDY_K2_U01 Absolwent potrafi wyznaczyć ramy dyskursów literackich każdej z epok, określić ich
dominanty oraz nazwać idee filozoficzne z nimi związane. P7U_U

EDY_K2_U02 Absolwent potrafi zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w
kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym. P7S_UK, P7S_UU

EDY_K2_U03 Absolwent potrafi napisać poprawną polszczyzną tekst krytyczny, eseistyczny,
recenzję lub artykuł popularnonaukowy. P7S_UW, P7S_UK

EDY_K2_U04
Absolwent potrafi samodzielnie napisać opracowanie monograficzne pod kierunkiem
opiekuna naukowego, na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając
aktualny stan badań.

P7S_UW

EDY_K2_U05 Absolwent potrafi samodzielnie sporządzić naukową edycję tekstu literackiego. P7S_UO

EDY_K2_U06
Absolwent potrafi opracować komputerową edycję tekstu w postaci strony
internetowej lub publikacji elektronicznej, umie ocenić i przygotować projekt
graficzny publikacji drukowanej albo elektronicznej.

P7S_UU

EDY_K2_U07 Absolwent potrafi komunikować się w języku obcym, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 + Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. P7S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

EDY_K2_K01
Absolwent jest gotów do krzewienia świadomości znaczenia języka i literatury w życiu
społecznym i potrafi wykorzystać swoje kompetencje w działalności naukowej,
medialnej i oświatowej.

P7S_KO
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Kod Treść PRK

EDY_K2_K02 Absolwent jest gotów do poznawania procesów kulturowych związanych z językiem,
literaturą i życiem literackim oraz aktywnego w nich uczestnictwa.

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

EDY_K2_K03
Absolwent jest gotów do aktywnego rozwoju swoich kompetencji polonistycznych
oraz edytorskich poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych i
naukowych.

P7U_K, P7S_KK

EDY_K2_K04 Absolwent jest gotów do wykazywania troski o poprawność języka w swoim
środowisku społecznym i zawodowym. P7U_K

EDY_K2_K05 Absolwent jest gotów do współpracy w grupie przy przygotowywaniu edycji
krytycznej. P7S_KO, P7S_KR

EDY_K2_K06 Absolwent jest gotów do zajmowania krytycznej, naukowej postawy, weryfikowania
swojej wiedzy. P7S_KK
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Plany studiów
UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja, 1 kurs w języku obcym, 1 kurs z grupy Wykład
monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski oraz 1 kurs z grupy G. Lista tych kursów w danym roku akademickim
może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Edytorskie seminarium magisterskie 30 6,0 zaliczenie O

Językowe podstawy edytorstwa-wykład 30 2,0 zaliczenie O

Językowe podstawy edytorstwa 30 4,0 zaliczenie O

Tekstologia-wykład 30 2,0 zaliczenie O

Tekstologia-ćwiczenia 30 4,0 zaliczenie O

Rynek książki 30 2,0 zaliczenie O

Język obcy 30 1,0 zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Grupa A: Moduł do wyboru w ramach ścieżki specjalizacyjnej O

OPIS GRUPY: Student wybiera jeden z kursów "Moduł 1" i jeden z kursów "Moduł 2" w ramach wybranej ścieżki
specjalizacyjnej: Współczesne wydawnictwo, Edytorstwo elektroniczne, Projektowanie publikacji, Edytorstwo naukowe

Moduł do wyboru 1, WW Przygotowanie publikacji w
nowoczesnym wydawnictwie 30 2,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 1, EE : Języki programowania w pracy edytora 30 2,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 1, PP Komunikacja wizualna 30 2,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 1, EN: Historia języka dla edytorów 30 2,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 2, WW Zarządzanie firmą wydawniczą 30 2,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 2, EE Edytor w sieci 30 2,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 2, PP Podstawy projektowania graficznego 30 2,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 2, EN Archiwa pisarzy 30 2,0 zaliczenie F

Grupa B: opcja historycznoliteracka O

Student wybiera jeden kurs

Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska 30 3,0 zaliczenie F

Opcja historycznoliteracka. Literatura Oświecenia i Romantyzmu 30 3,0 zaliczenie F

Opcja historycznoliteracka. Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski 30 3,0 zaliczenie F

Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

GRUPA C: Opcja, Przedmiot do wyboru O

OPIS GRUPY: Student wybiera jeden z kursów "Opcja"

Siedemnastowieczne drukarstwo krakowskie-Schedlowie 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu 30 3,0 zaliczenie F

Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i narzędzia
badawcze 30 3,0 zaliczenie F

Dramat romantyzmu w Polsce i Europie 30 3,0 zaliczenie F

Dzieła Adama Mickiewicza; tradycja Mickiewiczowska w
literaturze, w kulturze, w życiu zbiorowym 30 3,0 zaliczenie F

Polska-Rosja.Inspiracje i dialog kulturowo-literacki 30 3,0 zaliczenie F

Światowa proza kobiet w XIX w. 30 3,0 zaliczenie F

Sztuka wymowy - teoria i praktyka 30 3,0 zaliczenie F

GRUPA D: Kurs w języku obcym O

Student wybiera jeden kurs

The History of the Printed Book 30 5,0 zaliczenie F

Books of Renaissance Krakow 30 5,0 zaliczenie F

Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief 30 5,0 zaliczenie F

Introduction to Translation Studies 30 5,0 zaliczenie F

20th Century Metamorphosis of Drama. Polish and European
Perspectives 30 5,0 zaliczenie F

GRUPA E: Wykład monograficzny, Przedmiot do wyboru O

OPIS GRUPY: Student wybiera jeden z kursów "Wykład monograficzny" lub dwa kursy "Warsztat edytorski"

Przekaz wiedzy we wczesnej nowożytności- język i książka 30 2,0 zaliczenie F

Architektura ksiażki 30 2,0 zaliczenie F

Publikowanie online tekstów naukowych 30 2,0 zaliczenie F

Rynek książki dla dzieci i młodzieży 30 2,0 zaliczenie F

Biblioteka zaginionych książek 30 2,0 zaliczenie F

Wczesnonowożytna literatura łacińska Niderlandów Południowych 30 2,0 zaliczenie F

Kultura wiejska a słownictwo gwarowe 30 2,0 zaliczenie F

„O rozmaitszym aniżeli dotychmiast tekstu dawnego czytaniu i
jakie z tego pożytki płyną 30 2,0 zaliczenie F

Frazeologia a kultura (na materiale gwar i polszczyzny ogólnej) 30 2,0 zaliczenie F

Między klasycyzmem, sentymentalizmem a romantyzmem 30 2,0 zaliczenie F

Etykieta językowa i higiena komunikacji 30 2,0 zaliczenie F

Mowa Krakowa. Regionalizmy dawne i współczesne 30 2,0 zaliczenie F

GRUPA F: Warsztat edytorski, Przedmiot do wyboru O

OPIS GRUPY: Student wybiera jeden z kursów "Wykład monograficzny" lub dwa kursy "Warsztat edytorski"

Ilustrowanie książek 15 1,0 zaliczenie F

Pismo narzędziowe w projektowaniu graficznym 15 1,0 zaliczenie F

Grafika warsztatowa - miedzioryt 15 1,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współpraca redaktora i składacza (redakcja, skład i
przygotowanie plików do dalszych działań edytorskich) 15 1,0 zaliczenie F

Projektowanie modularne publikacji 25 1,0 zaliczenie F

Opracowanie redakcyjne książki dla dzieci 15 1,0 zaliczenie F

Podstawy historycznego malarstwa temperowego 15 1,0 zaliczenie F

Stosowanie grepów w składzie i łamaniu książki 15 1,0 zaliczenie F

Redakcja tekstu angielskiego 15 1,0 zaliczenie F

Typografia kinetyczna 15 1,0 zaliczenie F

Wycena pracy redaktora i projektanta 15 1,0 zaliczenie F

Digitalizacja kroju dawnego 15 1,0 zaliczenie F

Branding, tworzenie marki i współpraca z klientem 15 1,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Edytorskie seminarium magisterskie 30 7,0 zaliczenie O

Język obcy 30 1,0 zaliczenie O

Tworzenie treści internetowych 30 2,0 zaliczenie O

Tekstologia-ćwiczenia 30 4,0 egzamin O

Językowe podstawy edytorstwa 30 4,0 zaliczenie O

Grupa A: Moduł do wyboru w ramach ścieżki specjalizacyjnej O

OPIS GRUPY: Student wybiera jeden z kursów "Moduł 3" (wykład i ćwiczenia) w ramach ścieżki: Współczesne
wydawnictwo, Edytorstwo elektroniczne, Projektowanie publikacji lub Edytorstwo naukowe

Moduł do wyboru 3, WW Redakcja tekstów specjalistycznych-
wykład 30 2,0 egzamin F

Moduł do wyboru 3, WW Redakcja tekstów specjalistycznych 30 4,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 3, EE Projektowanie interfejsów użytkownika i
stron www-wykład 30 2,0 egzamin F

Moduł do wyboru 3, EE Projektowanie interfejsów użytkownika i
stron www 30 4,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 3, PP Grafika komputerowa-wykład 30 2,0 egzamin F

Moduł do wyboru 3, PP Grafika komputerowa 30 4,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 3, EN Pracownia edytora- wykład 30 2,0 egzamin F

Moduł do wyboru 3, EN Pracownia edytora 30 4,0 zaliczenie F

Grupa B: opcja historycznoliteracka O

Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska 30 3,0 egzamin F

Opcja historycznoliteracka. Literatura Oświecenia i Romantyzmu 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Opcja historycznoliteracka. Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski 30 3,0 egzamin F

Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku 30 3,0 egzamin F

GRUPA C: Opcja, Przedmiot do wyboru O

Siedemnastowieczne drukarstwo krakowskie-Schedlowie 30 3,0 egzamin F

Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i narzędzia
badawcze 30 3,0 egzamin F

Dramat romantyzmu w Polsce i Europie 30 3,0 egzamin F

Polska-Rosja.Inspiracje i dialog kulturowo-literacki 30 3,0 egzamin F

Światowa proza kobiet w XIX w. 30 3,0 egzamin F

Dzieła Adama Mickiewicza; tradycja Mickiewiczowska w
literaturze, w kulturze, w życiu zbiorowym 30 3,0 egzamin F

Sztuka wymowy - teoria i praktyka 30 3,0 egzamin F

Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu 30 3,0 egzamin F

UWAGA: W ramach studiów należy zrealizować 1 kurs z grupy Opcja, 1 kurs w języku obcym, 1 kurs z grupy Wykład
monograficzny lub 2 kursy z grupy Warsztat edytorski oraz 1 kurs z grupy G. Lista tych kursów w danym roku akademickim
może ulec zmianie i jest corocznie publikowana na stronie Wydziału Polonistyki.
(1) Warunkiem zaliczenia Edytorskiego seminarium magisterskiego jest napisanie pracy dyplomowej (5 pkt ECTS).

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Edytorskie seminarium magisterskie 30 7,0 zaliczenie O

Literatura polska po 1989 roku 30 2,0 zaliczenie O

Grupa A: Moduł do wyboru w ramach ścieżki specjalizacyjnej O

OPIS GRUPY: Student wybiera jeden z kursów "Moduł 4" (wykład i ćwiczenia) w ramach ścieżki: Współczesne
wydawnictwo, Edytorstwo elektroniczne, Projektowanie publikacji lub Edytorstwo naukowe

Moduł do wyboru 4, WW Dystrybucja książki i marketing
wydawniczy-wykład 30 2,0 egzamin F

Moduł do wyboru 4, WW Dystrybucja książki i marketing
wydawniczy 30 4,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 4, EE Wizualne aspekty projektowania stron
www i mediów cyfrowych-wykład 30 2,0 egzamin F

Moduł do wyboru 4, EE Wizualne aspekty projektowania stron
www i mediów cyfrowych 30 4,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 4, PP Projekt publikacji drukowanej-wykład 30 2,0 egzamin F

Moduł do wyboru 4, PP Projekt publikacji drukowanej 30 4,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 4, EN Humanistyka cyfrowa – wykład 30 2,0 egzamin F

Moduł do wyboru 4, EN Humanistyka cyfrowa 30 4,0 zaliczenie F



Plany studiów 15 / 281

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Grupa B: opcja historycznoliteracka O

Student wybiera jeden kurs inny niż na I roku studiów.

Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska 30 3,0 zaliczenie F

Opcja historycznoliteracka. Literatura Oświecenia i Romantyzmu 30 3,0 zaliczenie F

Opcja historycznoliteracka. Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski 30 3,0 zaliczenie F

Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

GRUPA G: Przedmiot do wyboru O

OPIS GRUPY: Student wybiera jeden z 2 kursów "Teoria języka" lub "Teoria literatury"

Teoria literatury 60 5,0 zaliczenie F

Teoria języka 60 5,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Edytorskie seminarium magisterskie 30 10,0 egzamin O

Literatura polska po 1989 roku 30 2,0 egzamin O

Praktyka zawodowa 60 6,0 zaliczenie F

Grupa A: Moduł do wyboru w ramach ścieżki specjalizacyjnej O

OPIS GRUPY: Student wybiera jeden z kursów "Moduł 5" w ramach ścieżki: Współczesne wydawnictwo, Edytorstwo
elektroniczne, Projektowanie publikacji lub Edytorstwo naukowe

Moduł do wyboru 5, WW Ekonomiczne aspekty działalności
wydawniczej 30 3,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 5, EE Książka elektroniczna 30 3,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 5, EN Od autora do czytelnika 30 3,0 zaliczenie F

Moduł do wyboru 5, PP Liternictwo 30 3,0 zaliczenie F

Grupa B: opcja historycznoliteracka O

Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska 30 3,0 egzamin F

Opcja historycznoliteracka. Literatura Oświecenia i Romantyzmu 30 3,0 egzamin F

Opcja historycznoliteracka. Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski 30 3,0 egzamin F

Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku 30 3,0 egzamin F

GRUPA G: Przedmiot do wyboru O

Teoria języka 60 5,0 egzamin F

Teoria literatury 60 5,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Edytorskie seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.230.5cd425f7cd2f7.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPl/s.mgr2/IsE, WPl/s.mgr2/IIsE, WPl/s.mgr/IsE

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z metodologią pracy naukowej w zakresie literaturoznawstwa

C2 przekazanie wiedzy z zakresu edytorstwa naukowego

C3 zaznajomienie studentów z tematyką obraną przez prowadzącego seminarium
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
przygotować edycję krytyczną do wydania, umie
opatrzyć ją notą naukową i komentarzami, wie, jak
przeprowadzić kolacjonowanie tekstu.

EDY_K2_W04 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2 student posiada wiedzę o problematyce
historycznoliterackiej obranej jako temat seminarium EDY_K2_W01 zaliczenie na ocenę,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie przygotować do wydania edycję tekstu
literackiego. EDY_K2_U05 zaliczenie na ocenę,

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracować w zespole przygotowującej edycję krytyczną
do wydania. EDY_K2_K05 zaliczenie na ocenę,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie referatu 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie do zajęć 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 60
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Przygotowanie prac pisemnych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

prof. dr hab. Roman Dąbrowski
Przedmiotem zainteresowania w ramach seminarium będą wybrane teksty
polskiej literatury drugiej połowy osiemnastego i pierwszych dekad
dziewiętnastego wieku. Szczególnie te, które nie posiadają dotychczas wydań
krytycznych, a równocześnie są na tyle wartościowe, że zasługują na uwagę
czytelnika i edytora. Istotnym rozważanym podczas zajęć problemem będzie
związek sposobu lektury i rozumienia tekstu z ewentualnymi decyzjami w zakresie
różnych elementów opracowania edytorskiego.

W1, W2, U1, K1

2.

prof. dr hab. Andrzej Waśko
Problemy edycji tekstów literackich z I poł. XIX wieku obejmują: analizę potrzeb
wydawniczych w zakresie wydań i wznowień literatury polskiej lat 1795-1863,
kryteria wyboru tekstów pod kątem potrzeb nauki i dydaktyki polonistycznej,
zasad ustalania podstawy tekstowej wydania, zasad opracowania wstępów i
objaśnień, zasad modernizacji pisowni oraz interpunkcji tekstów z I poł XIX
stulecia, itp. Program seminarium opiera się na doświadczeniach serii
wydawniczej „Biblioteka Sarmacka” wydawanej od 1999 roku przez Wydawnictwo
Naukowe Księgarnia Akademicka. Prace dyplomowe mogą być związane z
projektami kolejnych tomów tej serii.

W1, W2, U1, K1

3.

prof. dr hab. Janusz Gruchała
Przedmiotem zainteresowania będzie życie powojennej emigracji znajdujące
odbicie w listach, które wymieniali między sobą wychodźcy. Jest to materiał
bardzo bogaty i interesujący, wart uwagi zwłaszcza w perspektywie działań
edytorskich. Prace magisterskie będą wydaniami zespołów listowych
zachowanych w archiwach instytucjonalnych i rodzinnych. Przedmiotem
zainteresowania będzie zwłaszcza grupa współpracowników Oficyny Poetów i
Malarzy, londyńskiego wydawnictwa działającego w latach 1950-2007. Znaczna
część listów przechowywana jest w archiwum OPiM na Gołębiej 14, dzięki czemu
magistranci będą mieć możliwość pracy z autentycznymi, nieopracowanymi
materiałami.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Każdorazowo oceniane będą wypowiedzi ustne (referatowe) (poziom
wypowiedzi, sposób przedstawiania tematu, rzetelność przygotowania).
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Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę przygotowanie transkrypcji znaczącej części materiału źródłowego do
pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach
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Językowe podstawy edytorstwa-wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1559037720.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy w charakterze redaktora językowego i/lub
korektora tekstów przeznaczonych do publikacji.

C2 Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do: 1) oceny tekstu pod względem jego pisowni i formy
językowej, 2) dostrzegania błędów i usterek językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych, 3) poprawy błędów.

C3 Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do korzystania w sposób świadomy ze słowników opisowych
i normatywnych oraz poradników językowych

C4
Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom, że teksty wchodzące w obieg publiczny mają wpływ
na kształtowanie świadomości językowej odbiorców, a to określa rolę społeczną i odpowiedzialność redaktora
językowego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student rozumie specyfikę pracy redaktora
językowego i korektora tekstów przeznaczonych
do publikacji. Rozpoznaje zróżnicowanie stylistyczne
polszczyzny, a także zna klasyfikację błędów
językowych.

EDY_K2_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student jest przygotowany do pracy w charakterze
redaktora językowego i korektora tekstów
przeznaczonych do publikacji. Potrafi ocenić tekst pod
względem jego formy językowej i pisownianej, a także
dostrzegać błędy językowe, stylistyczne, ortograficzne
i interpunkcyjne. Potrafi poprawić błędy i wykonać
redakcję językową różnego typu tekstów (literackich,
publicystycznych, naukowych).

EDY_K2_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student zdaje sobie sprawę, że teksty w obiegu
publicznym wpływają na kształtowanie świadomości
językowej odbiorców.

EDY_K2_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Pojęcie normy językowej, poprawności językowej, błędu językowego.
Wielopoziomowość normy językowej. Przyczyny i źródła błędów językowych w
praktyce językowej współczesnych Polaków.

W1, U1, K1

2.
Książki, słowniki, poradniki wspomagające pracę redaktora. Słowniki języka
polskiego w pracy redaktora. Pozostałe słowniki i poradniki językowe. Słowniki
elektroniczne i internetowe. Narzędzia korpusowe.

W1, U1, K1
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3.

Gramatyczna poprawność tekstu - wybrane zagadnienia. Problemy fleksji
rzeczowników, przymiotników, zaimków i czasowników. Odmiana i składnia
liczebników. Odmiana nazwiska polskich i obcych. Odmiana nazw miejscowych
polskich i obcych. Poprawność w zakresie składni. Związki składniowe sprawiające
szczególne trudności. Szyk w zdaniu i grupie składniowej. Spójność
międzyzdaniowa - leksykalne sygnały spójności.

W1, U1, K1

4.

Poprawność leksykalno-semantyczna. Innowacje leksykalne współczesnej
polszczyzny wraz z ich oceną normatywną. Typowe połączenia wyrazowe
(kolokacje) i frazeologia. Zapożyczenia, wyrazy modne i konstrukcje redundantne.
Poprawność terminologiczna w pracach naukowych i popularnonaukowych.
Poprawność semantyczna i stylistyczna (pojęcie stylu, zróżnicowanie stylistyczne
wypowiedzi pisemnych, gatunek tekstu a właściwy dla niego styl języka).

W1, U1, K1

5. Stylistyczne, geograficzne i chronologiczne zróżnicowanie polszczyzny W1, U1, K1

6. Rozbieżności między norma językową a uzusem W1, U1, K1

7. Nowe zjawiska językowe w polszczyźnie. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
1) uczestnictwo w zajęciach, 2) maksymalnie jedna nieobecność na
zajęciach (odrobienie nieobecności w zależności od materiału jest możliwe
przez przygotowanie pracy pisemnej lub zaliczenie ustne).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość literackiej odmiany języka polskiego w mowie i w piśmie, a także znajomość zasad pisowni i interpunkcji
polskiej. Dobra znajomość materiału z następujących przedmiotów programu I stopnia: 1) gramatyka opisowa języka
polskiego, 2) kultura języka polskiego, 3) leksykologia i leksykografia (lub podobnego zakresowo przedmiotu)
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Językowe podstawy edytorstwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.230.5cd425f800d7a.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy w charakterze redaktora językowego i/lub
korektora tekstów przeznaczonych do publikacji.

C2 Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do: 1) oceny tekstu pod względem jego pisowni i formy
językowej, 2) dostrzegania błędów i usterek językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych, 3) poprawy błędów.

C3 Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do korzystania w sposób świadomy ze słowników opisowych
i normatywnych oraz poradników językowych.

C4
Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom, że teksty wchodzące w obieg publiczny mają wpływ
na kształtowanie świadomości językowej odbiorców, a to określa rolę społeczną i odpowiedzialność redaktora
językowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student rozumie specyfikę pracy redaktora
językowego i korektora tekstów przeznaczonych
do publikacji. Rozpoznaje zróżnicowanie stylistyczne
polszczyzny, a także zna klasyfikację błędów
językowych.

EDY_K2_W04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student jest przygotowany do pracy w charakterze
redaktora językowego i korektora tekstów
przeznaczonych do publikacji. Potrafi ocenić tekst pod
względem jego formy językowej i pisownianej, a także
dostrzegać błędy językowe, stylistyczne, ortograficzne
i interpunkcyjne. Potrafi poprawić błędy i wykonać
redakcję językową różnego typu tekstów (literackich,
publicystycznych, naukowych).

EDY_K2_U05 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student zdaje sobie sprawę, że teksty w obiegu
publicznym wpływają na kształtowanie świadomości
językowej odbiorców.

EDY_K2_K04 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do pracy redaktorskiej: poprawa tekstu naukowego, typy błędów i
zakres ingerencji językowej redaktora. W1, U1, K1

2.
Pojęcie normy językowej, poprawności językowej, błędu językowego.
Wielopoziomowość normy językowej. Przyczyny i źródła błędów językowych w
praktyce językowej współczesnych Polaków.

W1, U1, K1

3.
Zasady redakcji i adiustacji. Obowiązki redaktora naukowego. Redakcja
merytoryczna, techniczna i językowa. Zakres ingerencji językowej i merytorycznej
w teksty różnego typu.

W1, U1, K1

4.
Książki, słowniki, poradniki wspomagające pracę redaktora. Słowniki języka
polskiego w pracy redaktora. Pozostałe słowniki i poradniki językowe. Słowniki
elektroniczne i internetowe. Narzędzia korpusowe.

W1, U1

5.
Ortografia profesjonalna. Pisownia wielką i małą literą. Pisownia łączna i
rozdzielna. Redakcyjne problemy ortograficzne: użycie łącznika w zestawieniach i
złożeniach, pisownia cząstek: nie, by, super-, niby-, pół- i in.

W1, U1, K1

6.
Interpunkcja. Przecinek w zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie.
Najczęstsze problemy interpunkcyjne (m.in. zasady interpunkcji zamykającej,
przydawki integralne i dopowiadane, wielowyrazowe okoliczniki, konstrukcje z
imiesłowami). Rozbieżności między normą a praktyką wydawniczą.

W1, U1, K1

7.

Gramatyczna poprawność tekstu - wybrane zagadnienia. Problemy fleksji
rzeczowników, przymiotników, zaimków i czasowników. Odmiana i składnia
liczebników. Odmiana nazwiska polskich i obcych. Odmiana nazw miejscowych
polskich i obcych. Poprawność w zakresie składni. Związki składniowe sprawiające
szczególne trudności. Szyk w zdaniu i grupie składniowej. Spójność
międzyzdaniowa - leksykalne sygnały spójności.

W1, U1, K1
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8.

Poprawność leksykalno-semantyczna. Innowacje leksykalne współczesnej
polszczyzny wraz z ich oceną normatywną. Typowe połączenia wyrazowe
(kolokacje) i frazeologia. Zapożyczenia, wyrazy modne i konstrukcje redundantne.
Poprawność terminologiczna w pracach naukowych i popularnonaukowych.
Poprawność semantyczna i stylistyczna (pojęcie stylu, zróżnicowanie stylistyczne
wypowiedzi pisemnych, gatunek tekstu a właściwy dla niego styl języka).

W1, U1, K1

9. Redakcja językowa tekstów tłumaczonych/specjalistycznych na przykładzie
tekstów prawniczych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 2) systematyczne bieżące
przygotowanie ćwiczeń praktycznych i lektura tekstów zadanych
przez prowadzącego, 3) maksymalnie jedna nieobecność na
zajęciach (odrobienie nieobecności w zależności od materiału
jest możliwe przez przygotowanie pracy pisemnej lub zaliczenie
ustne). 4) zaliczenie kolokwiów oraz sprawdzianu zadaniowego.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach, 2. systematyczne bieżące
przygotowanie ćwiczeń praktycznych i lektura tekstów zadanych
przez prowadzącego, 3. maksymalnie jedna nieobecność na
zajęciach (odrobienie nieobecności w zależności od materiału
jest możliwe przez przygotowanie pracy pisemnej lub zaliczenie
ustne). 4. zaliczenie kolokwiów oraz sprawdzianu zadaniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość literackiej odmiany języka polskiego w mowie i w piśmie, a także znajomość zasad pisowni i interpunkcji
polskiej. Dobra znajomość materiału z następujących przedmiotów programu I stopnia: 1) gramatyka opisowa języka
polskiego, 2) kultura języka polskiego, 3) leksykologia i leksykografia (lub podobnego zakresowo przedmiotu)
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Tekstologia-wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd94663a3baf.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/E/SUM/teks/2, WPL/SUM1/e/teks1

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z teorią edytorstwa naukowego

C2 Przedstawienie zagadnień szczegółowych związanych z przygotowaniem edycji naukowej tekstu literackiego

C3 Omówienie historii edytorstwa naukowego w świecie i w Polsce

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 30 / 281

W1 Student zna i rozumie zadania edytorstwa naukowego,
jego historię i problemy teoretyczne EDY_K2_W04

egzamin ustny połączony
z prezentacją
przygotowanej edycji
naukowej tekstu
dawnego

W2
Student zna główne problemy związane
z wydawaniem tekstów literackich i paraliterackich
powstałych w języku polskim w w. XVI-XIX.

EDY_K2_W04

egzamin ustny połączony
z prezentacją
przygotowanej edycji
naukowej tekstu
dawnego

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zaplanować edycję tekstu dawnego
i wykonać analizę problemów praktycznych
związanych z tym zadaniem.

EDY_K2_U05

egzamin ustny połączony
z prezentacją
przygotowanej edycji
naukowej tekstu
dawnego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do współpracy z innymi przy edycji
krytycznej. EDY_K2_K05

egzamin ustny połączony
z prezentacją
przygotowanej edycji
naukowej tekstu
dawnego

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Definicje tekstologii:
• miejsce tekstologii w obrębie wiedzy o literaturze.
• terminologia: definicje tekstu, tekstologia a edytorstwo;
• praktyki terminologiczne w różnych językach;
2. Dzieje tekstologii: od filologii aleksandryjskiej po dyskusje współczesne
• filologia starożytna, średniowieczna i renesansowa;
• „rewolucja” Lachmannowska w połowie XIX w. i dalszy rozwój „metody”;
• stanowisko J. Bédiera i jego późniejsze kontynuacje;
• tzw. „analytical bibliography” w Wielkiej Brytanii i USA;
• tradycje edytorstwa naukowego w Polsce od końca XIX w. do dziś.
3. Tekst i jego życie
• różne rodzaje przekazów;
• typy błędów (na przykładach).
4. Problem oceny przekazów, ich znaczenie dla ustalenia tekstu
• Metoda „stemmatyczna”
 przykłady w edycjach klasyków starożytnych;
 próby jej użycia w edytorstwie polskim;
 warunki stosowania metody „stemmatycznej” dla tekstów nowożytnych.
5. Kształtowanie różnego rodzaju wydań (naukowe, popularno-naukowe,
popularne; wydanie faksymilowe; zbiorowa edycja pism jednego autora, antologia
wieloautorska)
6. Instrukcje wydawnicze dla wydań różnych typów – przedstawienie i analiza
przydatności
7. Zasady stosowane przez wydawców polskich – na przykładach (edycje
wieszczów XIX-wiecznych, edycje w ważniejszych seriach, m.in. Biblioteka
Pisarzów Polskich, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Pisarzy Staropolskich,
Biblioteka Polska)
8. Problematyka ustalania autorstwa
9. Nauki pokrewne
• paleografia;
• historia książki, dzieje technik i pism drukarskich;
• bibliografia;
• biografistyka i in.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny połączony z prezentacją
przygotowanej edycji naukowej tekstu dawnego

egzamin obejmuje pytanie teoretyczne i
rozmowę na temat przygotowanej przez
studenta edycji naukowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Program przedmiotu zakłada, że studenci poznali teoretycznie i praktycznie pracę wydawcy książki współczesnej, że nabyli
umiejętności niezbędne redaktorowi wydawnictwa (m.in. adiustacja językowa, redakcja merytoryczna i techniczno-graficzna,
korekta).
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Tekstologia-ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.230.5cd94663cc743.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/E/SUM/teks/2, WPL/SUM1/e/teks1

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania edycji naukowej

C2 Kształtowanie umiejętności koniecznych w pracy edytora naukowego
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie etapy przygotowania edycji
naukowej, zależność między przeznaczeniem edycji
a poziomem transkrypcji i komentarza, rolę obrania
podstawy tekstowej lub wykonania postępowania
"stemmatycznego".

EDY_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, uczestnictwo
w grupowym
przygotowaniu edycji
naukowej

W2
Student zna zasady transkrypcji tekstu, sporządzania
aparatu krytycznego i komentarza w różnych typach
edycji

EDY_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, uczestnictwo
w grupowym
przygotowaniu edycji
naukowej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyszukiwać przekazy, dokonywać ich
oceny, ustalić tekst zgodnie z przyjętymi
w edytorstwie zasadami.

EDY_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, uczestnictwo
w grupowym
przygotowaniu edycji
naukowej

U2 Student potrafi wykonać transliterację i transkrypcję
tekstu, sporządzić komentarz i aparat krytyczny. EDY_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, uczestnictwo
w grupowym
przygotowaniu edycji
naukowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do zespołowego przygotowania
edycji krytycznej. EDY_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, uczestnictwo
w grupowym
przygotowaniu edycji
naukowej

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 48

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

uczestnictwo w egzaminie 2
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

wykonanie ćwiczeń 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ćwiczenia polegają na praktycznym zaznajomieniu się z elementami pracy
tekstologa. Semestr 2 roku I przeznaczony jest na kształcenie podstawowych
umiejętności niezbędnych przy pracy z tekstem, na przykładach dobranych przez
prowadzącego:
• zebranie przekazów tekstu, metodyka poszukiwań bibliograficznych;
• opis rękopisu i druku (także starego druku, z odpisem karty tytułowej);
• ćwiczenia w czytaniu pisma ręcznego i czcionki gotyckiej;
• techniki kolacjonowania;
• umiejętność oceny wariantów;
• transliteracja tekstu;
• transkrypcja dla różnych typów wydań;
• sporządzanie aparatu krytycznego;
• komentarz;
• umiejętność sporządzenia słownika wyrazów i form.

W1, W2, U1, U2
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2.

Pod koniec sem. 2 na roku I i w sem. 1 roku II zajęcia polegają na wspólnym
przygotowaniu edycji wybranego tekstu literackiego. Winien to być utwór niedługi,
by można go w stosunkowo krótkim czasie opracować w całości. Najlepiej nadają
się do tego celu dzieła literatury dawnej dlatego, że wymagają wszechstronnego
przygotowania i zastosowania wielu umiejętności edytorskich.
Edycja, o której mowa, winna obejmować wstęp wydawcy, transkrypcję tekstu,
komentarz i – w razie potrzeby – aparat krytyczny. Najlepiej, żeby mogła się
rzeczywiście ukazać jako publikacja, choćby w formie druku do użytku
wewnętrznego. Studenci III i IV roku edytorstwa powinni już być przygotowani do
samodzielnego przygotowania publikacji, włącznie ze zdobyciem dotacji na
(niewielkie) koszty druku, która może pochodzić choćby z funduszów
przeznaczanych na działalność studenckich kół naukowych. Doprowadzenie do
druku opracowanej na zajęciach edycji z pewnością czyni owe ćwiczenia bardziej
atrakcyjnymi i pozwala zintegrować różne przedmioty ujęte w programie
polonistycznych studiów edytorskich.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, uczestnictwo w
grupowym przygotowaniu edycji naukowej

ocena zależna będzie od ocenionej przez
prowadzącego ćwiczenia aktywności studenta
w pracy nad edycją naukową tekstu dawnego

Semestr 2

Metody nauczania:

metoda projektów, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie, uczestnictwo w grupowym
przygotowaniu edycji naukowej

warunkiem zaliczenia będzie aktywna
obecność i wspólna z innymi praca nad
edycją tekstu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Program przedmiotu zakłada, że studenci poznali teoretycznie i praktycznie pracę wydawcy książki współczesnej, że nabyli
umiejętności niezbędne redaktorowi wydawnictwa (m.in. adiustacja językowa, redakcja merytoryczna i techniczno-graficzna,
korekta).
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Rynek książki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd425f8592da.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WPL/esum/1/5

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rynkiem książki w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma uporządkowaną wiedzę o rynku książki
w Polsce. EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 37 / 281

U1

Student potrafi omówić aktualną strukturę rynku
książki w Polsce, podmioty kształtujące rynek,
strategie wydawnicze stosowane przez polskich
wydawców, sposoby marketingowego pozycjonowania
książek oraz trendy rynkowe.

EDY_K2_U03 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do poznawania zasad rządzących
rynkiem wydawniczym i podnoszenia swoich
kompetencji zawodowych.

EDY_K2_K06 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 15

rozwiązywanie zadań problemowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia współczesnego rynku książki w Polsce
na tle europejskim.

Tematyka wykładów:

1) Struktura rynku książki w Polsce.

2) Segmentacja rynku książki w Polsce, najważniejsze wydawnictwa, strategie
wydawnicze, podmioty obecne na rynku.

3) Demograficzny i psychograficzny portret polskiego czytelnika.

4) Strategie pozycjonowania książek w poszczególnych kategoriach
tematycznych.

5) Dystrybucja i polityka cenowa.

6) Skuteczny marketing wydawniczy.

7) Selfpublishing, jako alternatywa dla tradycyjnego wprowadzania książki na
rynek.

8) Regulacje rynku książki na tle europejskim.

9) Rynek ebooków i audiobooków.

10) Trendy na rynku książki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej Forma zaliczenia: • esej • • projekty i ćwiczenia praktyczne
Dodatkowe warunki: • Obecność, aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Moduł do wyboru 1, WW Przygotowanie publikacji w nowoczesnym
wydawnictwie

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589953561.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/mod1c/E15/16

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna program Microsoft Office Word w stopniu
zaawansowanym i rozumie, w jaki sposób wykorzystać
jego funkcje w redakcji technicznej tekstów

EDY_K2_W04,
EDY_K2_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi korzystać z kaskadowego systemu
stylów w redakcji technicznej tekstów EDY_K2_U06 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
Student jest gotów do współpracy z innymi
uczestnikami procesu wydawniczego
wykorzystującymi w pracy kaskadowy system stylów

EDY_K2_K05 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kaskadowe systemy stylów w edycji tekstów i ich wykorzystanie w różnych
środowiskach pracy W1, U1, K1

2. Redakcja techniczna (adiustacja) tekstów w edytorze tekstów W1, U1, K1

3. Wykorzystanie kaskadowego systemu stylów w programach DTP W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt wykonanie prawidłowej redakcji technicznej (adiustacji) tekstu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość Microsoft Office Word i Adobe InDesign



Sylabusy 41 / 281

Moduł do wyboru 1, EE : Języki programowania w pracy edytora
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd425f94dc1d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami algorytmiki i nabycie przez niego umiejętności pisania
prostych skryptów i używania narzędzi informatycznych rozwiązujących problemy pojawiające się w pracy
edytora, automatyczna i półautomatyczna obróbka danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna podstawowe pojęcia i struktury
algorytmiczne, potrafi je zastosować w opisie
problemu.

EDY_K2_W04 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaprojektować algorytm do rozwiązujący zadany
problem. EDY_K2_U06 projekt

U2 napisać skrypt w wybranym języku poprawnie stosując
składnię języka. EDY_K2_U06 projekt

U3
korzystać z systemów CMS, umieszczać i formatować
treści w portalu, automatyzować procesy obróbki
i wprowadzania danych.

EDY_K2_U06 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przeprowadzenia dyskusji rozwiązania wybranego
problemu i sposobów jego optymalizacji. EDY_K2_K06 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie pojęcia algorytmu, przedstawienie rozwiązania problemów dnia
codziennego i problemów edytorskich jako algorytmu.
Składnia i podstawowe konstrukcje języków programowania. Tworzenie prostych
skryptów w wybranym języku. Rozwiązanie bardziej złożonego problemu
informatycznego i implementacja rozwiązania. Przedstawienie problematyki
gromadzenia i dostępu do dużych zbiorów danych, systemy bazodanowe. Języki
opisu treści i strukturyzowania danych. Przykłady wykorzystania w pracy edytora
narzędzi informatycznych, systemów wprowadzania treści, oprogramowania
ułatwiającego pracę i współpracę w dziedzinie rozwiązań informatycznych.

W1, U1, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne, projekt obecność na zajęciach laboratoryjnych, oddanie zadań domowych i
projektów zaliczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość języka HTML Przedmiot w ramach ścieżki programowej Edytorstwo elektroniczne dostępnej
wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.



Sylabusy 44 / 281

Moduł do wyboru 1, PP Komunikacja wizualna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd425f97514f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/mod1a/ed.13/14

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem kształcenia studentów jest przygotowanie ich do samodzielnej pracy twórczej oraz
realizowania projektów z zakresu budowania skutecznych komunikatów wizualnych. Opanowanie umiejętności
projektowania form graficznych o charakterze użytkowym, poprzez rozwój warsztatu projektowego i kompetencji
twórczych. Pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności projektowych dotyczących projektowania komunikacji
wizualnej: projektowania znaków, identyfikacji wizualnej oraz infografiki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

cele projektowe oraz dobór odpowiednich środków
przy budowaniu komunikacji wizualnej, a także
znajomość reguł percepcji wzrokowej człowieka
i sposobów oddziaływania poprzez komunikaty
wizualne na odbiorcę. Ma wiedzę o podstawach
przygotowania własnego przekazu wizualnego
z wykorzystaniem wybranych zasad projektowania
graficznego. Posiada także znajomość procesów
projektowych i dobrych praktyk przy projektowaniu
komunikacji wizualnej.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

sprawnie sformułować komunikat wizualny, analizując
i organizując materiał tekstowy oraz wizualny. Umie
ocenić skuteczność komunikatu wizualnego i logicznie
uzasadnić dokonane wybory projektowe. Wykorzystuje
też zasady komunikacji wizualnej podczas
projektowania elementów systemu identyfikacji
wizualnej.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest zdolny do samodzielnego organizowania
własnej pracy oraz pracy w zespole projektowym.
Potrafi zaprezentować efekty swojej pracy dbając
zarówno o stronę wizualną, jak i o odpowiednie
uzasadnienie dokonanych wyborów. Umie korzystać
z wybranych metod projektowych w trakcie pracy nad
systemem komunikacji wizualnej.

EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

– teoria komunikatu
– budowa komunikatu wizualnego: reguły, środki, struktura, treści
– znak graficzny: znaczenie, forma, identyfikacja, komunikat, aplikacja
– identyfikacja wizualna: założenia projektowe, dobre praktyki, środki, wdrożenia
– metodyka pracy: etapy, narzędzia, praca w zespole, dokumentacja
– budowanie skutecznych prezentacji projektu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, projekt – obecność na zajęciach – realizacja zadań zgodnie z założeniami
projektowymi – terminowość realizacji zadań semestralnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw projektowania graficznego, znajomość programu Adobe Illustrator. Przedmiot w ramach ścieżki
programowej Projektowanie publikacji dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 1, EN: Historia języka dla edytorów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.210.1589544778.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest zdobycie przez studentów pogłębionej świadomości procesów formowania się języka
literackiego i przekazu piśmiennego, przekładającej się na umiejętność samodzielnej analizy cech językowych
dawnego tekstu źródłowego. Świadomość ta ma służyć w przyszłości stworzeniu poprawnego opisu
źródłoznawczego oraz edytorskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student ma wiedzę w zakresie budowy,
funkcjonowania, pochodzenia i historycznego rozwoju
polszczyzny ogólnej i jej form językowych. Rozumie
znaczenie języka jako narzędzia społecznej
komunikacji, przekazu wartości kulturowych oraz
tworzywa artystycznego.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę
teoretyczną z zakresu literaturoznawstwa
i językoznawstwa; potrafi przeprowadzić krytyczną
analizę i interpretację tekstów literackich oraz innych
tekstów kultury z zastosowaniem różnych metod;
rozpoznaje historyczną zmienność zjawisk literackich
i kulturowych.

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ochrony dziedzictwa
kulturowego i językowego. Ma świadomość znaczenia
wspólnotowego tego dziedzictwa dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych,
kulturalnych i artystycznych.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03,
EDY_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wokół analizy filologicznej dawnego tekstu - ustalenia metodologiczne i
terminologiczne W1, U1, K1
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2.
Grafia i ortografia najdawniejszych tekstów języka polskiego:
- doba staropolska (do końca XV w.) - teksty rękopiśmienne,
- doba średniopolska (XVI-XVIII w.) - teksty rękopiśmienne, starodruki

W1, U1, K1

3.

W stronę normy polskiego języka literackiego:
a) podstawy dialektalne polszczyzny ogólnej,
b) procesy normalizacyjne:
- język dokumentów kancelarii królewskiej 1. poł. XVI w.; język dokumentów
kancelarii miejskich,
- pierwsze traktaty ortograficzne oraz gramatyki języka polskiego

W1, U1, K1

4. Wobec normy – warianty realizacyjne tekstów doby średniopolskiej (analiza
filologiczna tekstów rękopiśmiennych i starodruków XVI – XVIII w.) W1, U1, K1

5. Kształtowanie się stylów funkcjonalnych oraz wzorców gatunkowych polszczyzny
ogólnej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
Obecność i aktywny udział w zajęciach i/lub praca zaliczeniowa -
samodzielne opracowanie językowe fragmentu dawnego tekstu
(rękopiśmiennego lub drukowanego) wraz z komentarzem filologicznym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw historii i gramatyki historycznej języka polskiego.
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Moduł do wyboru 2, WW Zarządzanie firmą wydawniczą
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd425f9c3dcc.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/mod2e/E/18/19

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna zasady funkcjonowania wydawnictwa
w obrocie gospodarczym i prawnym oraz rozumie
konieczność stosowania sprawdzonych metod
zarządzania w wydawnictwie

EDY_K2_W03,
EDY_K2_W06 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wybrać właściwy model zarządzania
dla konkretnego rodzaju wydawnictwa EDY_K2_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
Student jest gotów do założenia własnej działalności
gospodarczej związanej z publikowaniem książek lub
czasopism

EDY_K2_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wyjaśnienie pojęć: wydawca, wydawnictwo, imprint W1, U1, K1

2. Formy prawne funkcjonowania wydawców i wydawnictw W1, U1, K1

3. Modele zarządzania: zarządzanie funkcjonalne czy zarządzanie procesowe W1, U1, K1

4. Zarządzanie projektami (książka jako projekt) W1, U1, K1

5. Zarządzanie personelem (pracownicy i wykonawcy) i podatki osobiste W1, U1, K1

6. Zawieranie umów W1, U1, K1

7. Dokumenty sprzedaży i podatki pośrednie W1, U1, K1

8. Narzędzia współpracy zdalnej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie obecność na zajęciach, wykonanie wszystkich ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość etapów produkcji książki
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Moduł do wyboru 2, EE Edytor w sieci
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd425f9ea5c1.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami oraz terminologią marketingu internetowego. 2.
Przekazanie studentom wiedzy na temat tworzenia i prowadzenia stron internetowych opartych na systemach
CMS. 3. Zapoznanie studentów z możliwościami analityki internetowej na przykładzie narzędzia Google Analytics.
4. Uświadomienie uczestnikom kursu roli i znaczenia internetu w aktywności zawodowej edytora (jako m.in.
grafika, redaktora, wydawcy, przedsiębiorcy).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
rolę marketingu internetowego na przykładzie branży
wydawniczej oraz podstawowe pojęcia używane
w zawodzie e-marketera. Wie także, skąd czerpać
dodatkową wiedzę.

EDY_K2_W06
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

ocenić potrzeby czytelników i na tej podstawie
planuje, a następnie tworzy atrakcyjny merytorycznie,
wizualnie i językowo przekaz w internecie. Do tego
celu wykorzystuje stronę internetową i media
społecznościowe. Przy użyciu narzędzi analitycznych
umie ocenić skuteczność swoich działań w internecie.

EDY_K2_U06
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do współpracy w zespołach
pracowników agencji reklamowych oraz działów
marketingu wydawnictw, jest gotowy dzielić się swoją
wiedzą na temat e-marketingu. Wykazuje też
gotowość do kształtowania świadomości kulturowej
społeczeństwa poprzez propagowanie literatury
i czytelnictwa w sieci i rozumie potrzebę rozwijania
swych umiejętności stosownie do zmian na rynku
wydawniczym.

EDY_K2_K04,
EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Marketing internetowy – wprowadzenie (omówienie pojęć i narzędzi)
— słowniczek marketera (m.in. analityka internetowa, content marketing, display
marketing, e-mail marketing, ePR, growth hacking, grywalizacja, influencer
marketing, marketing partyzancki, marketing szeptany, marketing wielokanałowy,
marketing wirusowy, permission marketing, reklama w social mediach, RTM, SEM,
SEO);
2. Współczesne strony internetowe oparte na systemach CMS
— wybór domeny i hostingu – parametry, na które warto zwrócić uwagę,
— projekt bloga na WordPressie – gotowe szablony darmowe i płatne,
— programy FTP,
— przydatne wtyczki,
— bezpieczeństwo w sieci – dobre praktyki i obowiązki świadomego blogera
(certyfikaty bezpieczeństwa, RODO, kopie zapasowe, ochrona przed spamem i
atakami hakerskimi);
3. Wprowadzenie do Google Analytics
— omówienie interfejsu,
— instalacja narzędzia na blogu,
— analiza podstawowych raportów,
— certyfikat Google Analytics for Beginners, Akademia Analytics oraz inne
materiały edukacyjne od Google’a;
4. Profesjonalizacja wizerunku zawodowego edytora – internet jako narzędzie
autopromocji, przestrzeń pozyskiwania zleceń – studia przypadków.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Zaliczenie na ocenę. Ocena będzie wystawiona na podstawie
zebranych przez studenta punktów; proponowane jest ocenianie
ciągłe, po konsultacji ze studentami. Punktacji podlegają: – obecność
na zajęciach (pełna – 5 p., jedna nieobecność – 4 p., dwie – 1 p.;
jeżeli student opuścił więcej niż dwa spotkania, nie może uzyskać
zaliczenia); – stworzenie własnej strony internetowej i zamieszczenie
na niej treści zgodnie z instrukcjami podanymi na zajęciach (0–5 p.);
– uzyskanie certyfikatu Google Analytics for Beginners – rozwiązanie
krótkich ćwiczeń analitycznych oraz zaliczenie testu końcowego (0–5
p.); – przygotowanie krótkiej (1–2 s.) pracy zaliczeniowej na ustalony
z prowadzącą temat (0–5 p.). (19–20 p.) – 5.0 (17–18 p.) – 4.5 (15–16
p.) – 4.0 (13–14 p.) – 3.5 (11–12 p.) – 3.0

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematyką e-marketingu. Podstawowa znajomość składni języków HTML i CSS. Przedmiot w ramach ścieżki
programowej Edytorstwo elektroniczne dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 2, PP Podstawy projektowania graficznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd425fa1967f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/mod2c/E/18/19

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw projektowania graficznego. Wykształcenie u studentów
podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie projektowania graficznego. Zdobycie przez studentów
umiejętności oceny różnego rodzaju projektów graficznych. Wyrobienie nawyku ciągłego samokształcenia
w dziedzinie projektowania graficznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie podstawową terminologię
z zakresu projektowania graficznego, graficzne środki
wyrazu, wybrane przykłady z historii projektowania.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi posłużyć się wizualnymi środkami
wyrazu adekwatnymi do zamierzonego przekazu
i medium, w trakcie samodzielnej realizacji projektu
graficznego.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnej pracy nad
projektem graficznym oraz świadomej oceny różnego
rodzaju projektów pod kątem przekazu i użytych
środków wyrazu.

EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 20

konsultacje 3

poprawa projektu 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie z podstawową terminologią dziedziny projektowania graficznego,
omówienie środków wyrazu graficznego na przykładach, przedstawienie
wybranych projektów z historii projektowania. Zagadnienia typografii i jej relacji
formalnych z materiałem ilustracyjnym. Ćwiczenia z zakresu podstaw
projektowania, praca nad projektem akcydensu i layoutem publikacji
wielostronicowej. Nauka formułowania merytorycznych opinii dotyczących
projektu graficznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
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przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt Obecność na zajęciach, wykonanie projektów i ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Posługiwanie się programami InDesign oraz Photoshop w podstawowym zakresie.
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Moduł do wyboru 2, EN Archiwa pisarzy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.210.1589544947.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii pisma, kodykologii, morfologii książki
drukowanej różnych wieków, transmisji tekstu, historii prasy krakowskiej, dokumentacji procesu twórczego
autorów

C2 Przedstawienie różnych typów przekazu tekstu

C3 Wyposażenie studentów w umiejętność odczytywania przekazów pochodzących z różnych epok (od
średniowiecza po wiek XIX)

C4 Wyposażenie studentów w umiejętności przeprowadzania kwerend źródłowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Różne znaczenia terminu "bibliografia", wyszczególnia
zagadnienia składające się na tzw. analitical
bibliography

EDY_K2_W02 zaliczenie na ocenę

W2 Specyfikę pracy z różnymi typami dokumentów EDY_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W3 Pojęcia takie jak krytyka tekstu, stemma codicum,
copy-text, krytyka genetyczna

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Odczytywać pismo gotyckie oraz teksty drukowane
różnymi czcionkami EDY_K2_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Korzystania z zasobów bibliotek, archiwów, instytucji
kultury dokumentujących działalność twórców
literatury

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03,
EDY_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 2

przygotowanie do zajęć 2

analiza źródeł historycznych 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 4

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 2

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 2

konsultacje 1

poznanie terminologii obcojęzycznej 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 1

przygotowanie do sprawdzianu 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
52

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Typy przekazów W1, W2, W3

2. Opis rękopisów i druków różnych epok. Analitical bibliography W2, W3, U1

3. Pismo (od średniowiecza do XIX w.) z praktyczną nauką czytania W1, U1

4. Druk (z nauką czytania tekstów drukowanych krojami gotyckimi) U1

5. Organizacja treści w druku dawnym i nowszym - książki, czasopisma dawne i
nowsze, druki ulotne W1, W2

6. Archiwa pisarzy dawnych i nowszych W2, K1

7. Sztuka poszukiwania materiałów w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych; stan
opracowania zasobów archiwalnych W2, K1

8. Pomoce bibliograficzne i narzędzia internetowe przydatne w kwerendach
źródłowych W2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
- obecność na zajęciach lub, w razie zaistnienia siły wyższej, uczestnictwo
w nich w formie zdalnej - uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch testów:
śródsemestralnego i końcowego
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Opcja historycznoliteracka. Literatura staropolska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.2F0.1585575463.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zapoznaje się z istotnymi nurtami polskiej
literatury dawnej, jej źródłami i analogicznymi
tendencjami w literaturze europejskiej. Rozumie ich
specyfikę lokalną i związki z dziełami zagranicznymi.

EDY_K2_W02 zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi omówić wybrane dzieła literackie,
dokonać analizy i interpretacji tekstu literackiego,
określić nurt i styl, wskazać źródła i powinowactwa.
Zyskuje umiejętność włączania odpowiedniego
kontekstu kulturowego do refleksji nad tekstem
polskim.

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potrafi powiązać zjawiska kulturowe obecne
w dzisiejszym świecie ze zjawiskami notowanymi przez
literaturę dawną. Ponadto umie pracować w grupie,
wspólnie dyskutować nad rozmaitymi aspektami
kultury, wymieniać się poglądami i wskazywać innym
możliwe konteksty i rozwiązania.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do egzaminu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30
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przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład ma za zadanie przedstawić wybrane przez prowadzącego aspekty,
tendencje i style, prezentowane na przykładzie konkretnych dzieł z zakresu
dawnej literatury polskiej rozważanej na tle tradycji europejskiej. Zespół
omawianych tematów ma być lokalną, narodową egzemplifikacją tendencji
ogólnoeuropejskich panujących w średniowieczu i nowożytności, z podkreśleniem
specyfiki kultury tego obszaru. Po ukończeniu kursu student powinien umieć
powiązać ze sobą pokrewne zjawiska kulturowo-literackie zachodzące w różnych
krajach i językach.

Temat opcji w roku akad. 2020/21: Miłosne „pieśni kobiet” w tradycji klasycznej i
romańskiej – droga do Polski.

Zagadnienia:
1. Zagadnienia wstępne, terminologia. Literatura uczona, dworna,
arystokratyczna, męska versus (?) ludowa, tradycyjna, wernakularna, popularna,
kobieca. Zakres pojęć i tradycje interpretacyjne. Tradycyjne gatunki „kobiece” – z
żeńskim podmiotem wypowiedzi lirycznej.
2. Teorie pierwotnego matriarchatu – przesłanki w obiektach materialnych oraz
tekstach i gatunkach literackich.
3. Pozycja kobiet w kulturze grecko-rzymskiej – jej status i rola w poezji. Kobieto
jako „obiekt” wyznania miłosnego. (Epitalamion, komedia grecka i Plautus,
bukolika hellenistyczna, epigramat hellenistyczny, elegia rzymska, romans grecki).
4. Antyczne ślady „pieśni kobiet”: Safona, Heroidy Owidiusza.
5. Późnoantyczne gatunki hybrydyczne: heroida chrześcijańska, kwerela
(Wenancjusz Fortunat, VI w.).
6. Kobieta w poezji arabskiej epoki klasycznej i andaluzyjskiej, VIII-XI w.
7. Najstarsza liryka romańska w transkrypcji arabskiej i hebrajskiej – chardża
andaluzyjska, X/XI w.
8. Chanson de femme – typy i odmiany gatunkowe.
9. Poezja rycerska i amour courtois (trubadurzy prowansalscy, francuscy truwerzy,
niemieccy minezengerzy), XII-XIV w. Kobieta w canso. Pieśni kobiet trubadurek
(trobaritz). Alba oksytańska – chanson de malmarieé w wersji dwornej. Amor de
lonh – miłość z oddalenia.
10. Galisyjsko-portugalska cantiga de amigo – tradycyjna „pieśń o kochanku” w
arystokratycznej wersji dworskiej, XIII w.
11. Średniowieczna poezja maryjna jako zsakralizowana wersja rycerskiego kultu
kobiet (alby religijne, cantigas de santa Maria). Tradycja Pieśni nad Pieśniami i jej
rola w hebrajskiej i chrześcijańskiej poezji miłosnej.
12. Scuola siciliana – miłość jako koncept filozoficzny, XIII w.
13. Donna angelicata w poezji toskańskiej i dolce stil novo, XIII/XIV w. (G.
Cavalcanti, Dante)
14. Francesco Petrarca, XIII/XIV w. i petrarkizm XVI-XVII w.
15. Poezja nowołacińska – wersje małżeńskie i rodzinne (elegia), heroida
chrześcijańska, kwerele miast. XV-XVI w.
16. Gatunki chanson de femme z twórczości Pierra Ronsarda i Williama
Shakespeare’a.
17. Jan Kochanowski. W nurcie klasycznym: 1. elegie łacińskie, 2. łac. przekład
Safony, 3. horacjański cykl pieśni polskich z miłosnym minicyklem elegijnym, 4.
Puella docta – „nauczona białogłowa”. Gatunki średniowieczne: 4. pierwsze sonety
we Fraszkach, 5. topika petrarkistowska, 6. polska wersja romańskiej chanson de
malmariée przefiltrowana przez klasyczną kwerelę-heroidę (Fragm. VIII).
Polskie wersje romańskich gatunków „pieśni kobiet”:
18. Polski w. XVI: Adam Władysławiusz (chanson de délaissée), Jan Smolik (alba de
séparation).
19. XVII-wieczne pieśni o przemocy domowej – polskie chansons de malmariée
(pieśni źle wydanej za mąż, odmiana misère en ménage – nędza domowa).
20. Hejnał miłosny – męski wariant alborady. Hieronim Morsztyn, Zbigniew
Morsztyn.
21. Szymon Zimorowic, Roksolanki – klasyczne i romańskie warianty pieśni kobiet.
22. J.A. Morsztyn – męskie warianty alb miłosnych i żałobnych, serenady.
23. A. Mickiewicz – elegie, elegia a sonet, minicykl alboradowo-serendawy.

Ze względu na ograniczenia czasowe realizowane będą wybrane z tych zagadnień,
w zależności od zainteresowań i potrzeb studentów.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, wykład z prezentacją
multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Aktywne uczestnictwo w zajęciach, lektura i opracowywanie zadanych
tekstów, udział w dyskusjach.

Semestr 2, Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
Student opracowuje wybrany temat (analiza krytycznoliteracka
danego utworu bądź syntetyzujące opracowanie wybranego
zagadnienia), po czym prezentuje go ustnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci, absolwenci kierunków humanistycznych w zakresie 1. stopnia studiów wyższych, powinni mieć ogólną wiedzę nt.
historii literatury europejskiej oraz literatury polskiej, jak również umiejętność analizy i interpretacji dzieła literackiego, zwł. w
ujęciu porównawczym.
Znajomość któregoś z języków obcych w stopniu umożliwiającym przynajmniej sięganie do wersji oryginalnej tekstu
literackiego opatrzonego przekładem polskim, jak również zapoznawanie się z obcojęzyczną literaturą przedmiotu.
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Opcja historycznoliteracka. Literatura Oświecenia i Romantyzmu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.2F0.1590859233.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Pogłębienie wiedzy historycznoliterackiej w zakresie wybranych zagadnień oświecenia i romantyzmu

C2 Kształcenie umiejętności interpretacji tekstów literackich epok oświecenia i romantyzmu w odniesieniu
do właściwych kontekstów ideowych i estetycznych
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie ważniejsze kierunki przemian
w zakresie refleksji antropologicznej i estetyczno-
literackiej odzwierciedlone w piśmiennictwie
oświeceniowym.

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02 zaliczenie, egzamin

W2
Student zna i rozumie wybrane zjawiska estetyczne
i antropologiczne, odzwierciedlone w literaturze
i kulturze romantyzmu

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02 zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać samodzielnej pogłębionej
analizy utworów literackich epoki oświecenia, sytuując
je w we właściwym kontekście ideowym
i estetycznym.

EDY_K2_U01 zaliczenie, egzamin

U2
Student potrafi zinterpretować utwór literacki okresu
romantyzmu z wykorzystaniem historycznie
adekwatnych kontekstów.

EDY_K2_U01 zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podejmowania refleksji nad
zjawiskami kulturowymi, które ukształtowały charakter
kultury współczesnej.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K03 zaliczenie, egzamin

K2

Student jest przygotowany do samodzielnej analizy
wybranych zjawisk historycznoliterackich
i historycznokulturowych oraz formułowania opinii
na ich temat, również w kontekście zagadnień kultury
współczesnej.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K03 zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Refleksja o człowieku, społeczeństwie i historii w literaturze oświeceniowej W1, K1

2. Wielość i zmienność prądów i kategorii estetycznych (teoria i praktyka) w epoce
oświecenia W1, U1, K1

3. Wybrane formy oświeceniowej poezji, dramatu i prozy. U1, K1

4. Poeta i twórczość poetycka jako temat literacki oraz zagadnienie estetyczne i
antropologiczne w okresie romantyzmu W2, U2, K2

5. Romantyczny dramat i dramatyczność W2, U2, K2

6. Proza epoki romantyzmu: tradycje i nowatorstwo W2, U2, K2

7. Romantyczne wspólnoty literackie i intelektualne W2, K2

8. Dialogi literatury i filozofii w dobie romantyzmu W2, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Aktywny udział w zajęciach, znajomość podanej literatury.

Semestr 2, Semestr 4

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie, egzamin Aktywny udział w zajęciach, znajomość podanej literatury.
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Opcja historycznoliteracka. Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.2F0.1590859416.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Główny cel stanowi pogłębienie znajomości zjawisk literatury polskiej lat 1864-1918 i zdobycie umiejętności ich
rozumienia na tle kultury współczesnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie te zjawiska i tendencje
w literaturze polskiej lat 1864-1918, które wywarły
wpływ na kulturę współczesną i pogłębiają jej
rozumienie.

EDY_K2_W01
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
Student zna i rozumie dzieła literatury polskiej
wczesnego modernizmu i ich rolę w późniejszej
kulturze

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3
Student zna i rozumie wypowiedzi programowe
z przełomu XIX i XX wieku, które wywarły wpływ
na późniejsze koncepcje teoretycznoliterackie

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi interpretować dzieła literackie lat
1864-1918 w rozmaitych kontekstach
historycznoliterackich i teoretycznych

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnej oceny zjawisk
literatury polskiej lat 1864-1918 i ich znaczenia dla
kultury polskiej a także ich miejsca w światowej
kulturze

EDY_K2_K02
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2
Student jest gotów do dyskusji na temat modernizmu
w literaturze polskiej w kontekstach kulturowym,
estetycznym i socjologicznym na tle zjawisk literatury
współczesnej

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie projektu 10
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poprawa projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie projektu 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Literatura polska lat 1864-1918 wobec zjawisk nowoczesności. Socjologia życia
literackiego na ziemiach polskich. W1

2. Sienkiewicz i Prus wobec zjawisk nowoczesności W1, U1, K2

3. Stanisław Przybyszewski i jego nowatorstwo w literaturze polskiej i europejskiej W2, K1, K2

4. Stanisław Wyspiański jako artysta, twórca teatralny i wizjoner. Współczesna
recepcja jego dzieła W1, W2, U1, K1

5. Stanisław Brzozowski - pisarz, krytyk i myśliciel. Jego rola w kulturze współczesnej W2, W3, K2

6. Proza Wacława Berenta jako oryginalny projekt polskiego modernizmu W1, W2, K1

7. Tadeusz Miciński - poeta, pisarz i dramaturg i jego współczesna recepcja W1, W2, U1, K1

8. Poezja i eseistyka Bolesława Leśmiana - ich wyjątkowość na tle polskiego i
europejskiego modernizmu W1, W2, W3, K1
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9. Przemiany poezji polskiej lat1864-1918 i jej związki z poezją europejską. Liryka
polska od klęski do zwycięstwa. W1, W2, K1

10. Nowatorskie zjawiska w prozie pod koniec epoki Młodej Polski. Od estetyki do
życia społecznego W1, W2, U1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Wymagana jest obecność na wykładzie, aktywny udział w
dyskusjach oraz przygotowanie pisemnego konspektu
dotyczącego wybranego dzieła lub autora polskiego z lat
1864-1918 i jego miejsca w kulturze współczesnej

Semestr 2, Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Wymagana jest obecność na wykładzie i aktywny udział w
dyskusjach. Warunkiem zaliczenia jest ustna prezentacja
szczegółów konspektu dotyczącego wybranego dzieła lub
autora z lat 1964-1918 i jego miejsca w kulturze
współczesnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy znajomości historii literatury polskiej XIX i XX wieku z wcześniejszych etapów kształcenia.
Obecność na wykładach jest wymagana.
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Opcja historycznoliteracka. Literatura XX wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.2F0.1585575892.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dzięki ukończeniu kursu student: - zyskuje specjalistyczną wiedzę o literaturze polskiej w kontekście literatury
światowej, - zyskuje wiedzę o wzajemnych powiązaniach między różnymi zjawiskami kulturowymi, - ma
świadomość znaczenia wspólnoty dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk
społecznych i kulturalnych, - potrafi samodzielnie i w pogłębiony sposób zinterpretować z zastosowaniem różnych
metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
- najważniejsze nurty literatury i kultury polskiej XX
wieku, - światowy kontekst przemian literatury polskiej
XX wieku, - ma orientację w życiu kulturalnym
w Polsce XX wieku.

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- zinterpretować z zastosowaniem różnych metod
utwór literacki, umieścić go w kontekście
historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym, -
odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki, - pod
kierunkiem opiekuna naukowego prowadzić prace
badawcze.

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- aktywnego rozwijania kompetencji poprzez
ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych
i naukowych, - krytycznej rewizji własnych przekonań
ze względu na  uznanie dla kulturowej odmienności, -
dzięki poznaniu wielorakich prądów ideowych, które
współkształtowały literaturę polską XX wieku,
dostrzega wartość światopoglądowego pluralizmu.

EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03,
EDY_K2_K06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 29

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2, Semestr 4
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład ma przybliżać podstawowe nurty i tendencje w obrębie literatury polskiej
XX wieku, które są pokazane na szerszym tle światowych przemian kulturowo-
politycznych. Jego celem nie jest jedynie historyczna rekonstrukcja następujących
po sobie zjawisk i prądów, ale także wskazanie na pewne głębsze transformacje,
które miały związek z: rozwojem nauki i techniki, sekularyzacją, pluralizmem
ideałów estetycznych, doświadczeniem I i II wojny światowej (Holocaust, zbrodnie
komunizmu) oraz powojennym "zniewoleniem umysłów". Najbardziej
rozpoznawalni polscy pisarze będą sytuowani i interpretowani w szerszym
kontekście procesów literackich i historii idei.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1, Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na wykładach

Semestr 2, Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny obecność na wykładach, egzamin
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien wykazywać się umiejętnościami analizy oraz interpretacji dzieł literackich, orientować się w historii Polski,
znać podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury.
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Siedemnastowieczne drukarstwo krakowskie-Schedlowie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.230.5cd425f406b8b.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie uczestników zajęć z wiadomościami dotyczącymi drukarni Schedlów, zwłaszcza jej działalności
w stuleciu XVII, na tle dziejów ówczesnego drukarstwa krakowskiego.

C2 Rozwinięcie kompetencji uczestników zajęć do samodzielnej pracy ze starymi drukami.

C3 Przysposobienie uczestników zajęć do kreatywnego korzystania z tekstów kultury.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ugruntuje wiedzę na temat wybranych
aspektów kultury książki wczesnonowożytnej EDY_K2_W02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

W2
student zapozna się z historią jednej
z najsłynniejszych oficyn drukarskich XVII w.
na terenie Rzeczypospolitej

EDY_K2_W02 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3 student zapozna się z morfologią książki dawnej EDY_K2_W02 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4 student zdobędzie przekrojową wiedzę na temat
produkcji wydawniczej oficyny Schedlów EDY_K2_W02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student nabędzie umiejętność klasyfikacji rodzajowo-
gatunkowej literatury w. XVII i początków w. XVIII
wydawanej na terenie Krakowa

EDY_K2_U01 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2 student wzmocni swoje kompetencje w zakresie pracy
ze starymi drukami EDY_K2_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student będzie wykazywał świadomość rangi
i znaczenia regionalnego dziedzictwa kultury książki
na tle krajowym i ogólnoeuropejskim

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2
student będzie potrafił przygotować wypowiedź
na temat krakowskich druków pochodzących z wieku
XVII

EDY_K2_K03,
EDY_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 3

zbieranie informacji do zadanej pracy 6

przeprowadzenie badań literaturowych 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do zajęć 6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 6
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konsultacje 2

e-wykład 2

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
67

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 6

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 7

przygotowanie do sprawdzianu 5

przygotowanie do zajęć 5

przygotowanie referatu 5

przygotowanie do egzaminu 6

poznanie terminologii obcojęzycznej 4

zbieranie informacji do zadanej pracy 4

konsultacje 2

uczestnictwo w egzaminie 2

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
83

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kultura książki wczesnonowożytnej W1, U2, K1

2. Charakterystyka krakowskich oficyn drukarskich wieku XVII oraz ich produkcji
wydawniczej. Kontynuacje i zmiany W2, W4, K1

3. Schedlowie na co dzień i od święta. Ludzie i zdarzenia. W2, W4, K1

4. Jakie książki wydawano dla ogółu? W2, W3, W4, U1

5. Twórczość w języku łacińskim - kim byli czytelnicy? W3, W4, U1, K1

6. Specyfika pracy ze starymi drukami. Zajęcia praktyczne W1, W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

- obecność na zajęciach; - przygotowanie do zajęć; -
pozytywne oceny ze śródsemestralnych testów
kontrolnych; - fakultatywnie: przygotowanie krótkiego
referatu

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

- obecność na zajęciach - przygotowanie do zajęć -
pozytywna ocena z wykonanego zadania projektowego -
pozytywne oceny ze śródsemestralnego testu kontrolnego
oraz końcowego testu zaliczeniowego
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Literackie oblicza człowieka epoki romantyzmu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.230.5cd425f42f729.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wątkami antropologicznymi literatury okresu romantyzmu oraz
z ówczesną refleksją o człowieku, a także przekazanie wiedzy na temat estetyki i poetyki literackich wizerunków
człowieka epoki.



Sylabusy 83 / 281

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie zagadnienia antropologiczne
epoki romantyzmu, widziane przez pryzmat zarówno
historii literatury polskiej i europejskiej, jak i historii
myśli o człowieku. Uzyskuje wiedzę na temat
kontekstów filozoficznych, psychologicznych,
medycznych, socjologicznych, kluczowych dla
romantycznych obrazów człowieka.

EDY_K2_W02 zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zinterpretować utwór literacki okresu
romantyzmu z wykorzystaniem języka dyskursu
antropologicznego epoki.

EDY_K2_U01 zaliczenie ustne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Zdobyta wiedza przygotowuje studenta
do samodzielnej analizy wybranych zjawisk
historycznoliterackich i historycznokulturowych, daje
mu podstawy do formułowania opinii na ich temat.

EDY_K2_K06 zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia są poświęcone głównym zagadnieniom antropologicznym literatury epoki
romantyzmu, ujętym w następujące bloki problemowe: - romantyczne koncepcje
podmiotowości; - ekspresywistyczny zwrot w koncepcji człowieka i jego
konsekwencje dla estetyki literatury; - teorie geniuszu; - problemy romantycznego
indywidualizmu (wersja tytaniczna, heroistyczna, artystowska); - kształtowanie się
obrazu człowieka w dziewiętnastowiecznej refleksji psychologicznej (problematyka
nieświadomości, snu, szaleństwa, magnetyzmu, ludzkich charakterów) i
medycznej (status ciała) oraz ich reprezentacje w literaturze; - romantyczny
preegzystencjalizm; - doświadczenie religijne człowieka romantyzmu
(romantyczny profetyzm, mistycyzm, mesjanizm i millenaryzm); - człowiek
romantyczny jako człowiek społeczny (regionalizm, narodowość, koncepcje
języka, modele edukacji, role społeczne, obyczaje). Zajęciom prowadzonym w
trybie wykładowym towarzyszą w semestrze letnim interpretacje wybranych dzieł
romantyzmu polskiego i europejskiego, prowadzone pod kątem realizowanego w
nich obrazu człowieka. Wybór interpretowanych utworów będzie uwzględniał
zainteresowania uczestników opcji, a zatem nastąpi już w trakcie trwania zajęć.
Możliwe jest także dodanie w trakcie zajęć tematu, który nie znalazł się na
przedstawionej liście bloków problemowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na zajęciach (80 %)

Semestr 2

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne

Przedmiot kończy rozmowa zaliczeniowa. W jej zakres wchodzi
problematyka wykładu, lektur interpretowanych na zajęciach oraz lektur
wybranych przez studenta z listy lektur obowiązkowych (po dwa rozdziały
lub artykuły z pozycji 1. i 2.) oraz z listy lektur dodatkowych (jeden
rozdział lub artykuł).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność studenta na zajęciach.
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Współczesny warsztat polonisty - elektroniczne zasoby i narzędzia
badawcze

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.230.5cd425f1e5023.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wyposażenie w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa.

C2 Nauczenie korzystania z elektronicznych narzędzi, urządzeń, programów, korpusów, baz danych.

C3 Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw
naukowych, prezentacji, referatów.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student/studentka zdobywa wiedzę i umiejętności
informatyczne pozwalające na poszerzenie warsztatu
językoznawczego o nowoczesne i skuteczne techniki.
Zapoznaje się z podstawowymi aspektami lingwistyki
komputerowej, w szczególności z zagadnieniami
automatycznego gromadzenia i przetwarzania tekstu
oraz działaniem programów zaprojektowanych jako
narzędzia dla językoznawców (korpusy, słowniki
cyfrowe, a także narzędzia do ich przygotowywania).

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie na ocenę

W2
student/studentka zdobywa wiedzę na temat bibliotek
cyfrowych, najnowszych wyszukiwarek danych
językowych i dostępnych online czy offline zasobów
elektronicznych oraz korpusów językowych.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie na ocenę

W3 student/studentka rozwija wiedzę z zakresu
językoznawstwa, a ściśle leksykografii.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student/studentka zostaje wyposażony w praktyczne
umiejętności i przygotowany do podjęcia w przyszłości
współpracy z informatykami projektującymi narzędzia
lingwistyczne. Oswaja się również z nowoczesnymi
technologiami, które w coraz większym stopniu
wykorzystywane są w pracy językoznawczej.

EDY_K2_U06,
EDY_K2_U07 zaliczenie na ocenę

U2

student/studentka zdobywa umiejętności z zakresu
obsługi bibliotek cyfrowych, korzystania z najnowszych
wyszukiwarek danych językowych i dostępnych online
czy offline zasobów elektronicznych oraz
przeszukiwania korpusów językowych.

EDY_K2_U06,
EDY_K2_U07 zaliczenie na ocenę

U3
student/studentka rozwija umiejętności z zakresu
językoznawstwa, potrafi opracować hasło do słownika
i dokonać weryfikacji hipotez naukowych w wyniku
pracy z korpusem językowym.

EDY_K2_U06,
EDY_K2_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/studentka jest gotów do podjęcia działań
naukowych lub zawodowych związanych
z językoznawstwem komputerowym i korpusowym,
a tym samym zwiększa swoje szanse na rynku pracy.
Jest gotów do współpracy z informatykami i oraz
z innymi specjalistami w zakresie najnowszych metod
opracowywania danych językowych.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30
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przygotowanie do zajęć 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie projektu 5

programowanie 10

testowanie 10

rozwiązywanie zadań problemowych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do zajęć 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

programowanie 5

testowanie 5

rozwiązywanie zadań problemowych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie pracy semestralnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I Warsztat informatyczny (30 godzin)

I. Wprowadzenie do lingwistyki komputerowej.

1. Omówienie celu zajęć i praktycznych korzyści z nich płynących.

2. Podstawowe pojęcia i czynności informatyczne (system operacyjny,
przeglądarka internetowa, edytory tekstu, linia komend itp.).

3. Podstawowe pojęcia lingwistyki komputerowej (korpus, tager, parser itp.).

4. Praca z tekstem na komputerze: reprezentacja tekstu (np. format tekstowy,
XML, HTML itp.), kodowanie znaków diakrytycznych, edycja tekstu (wyszukiwanie,
używanie wyrażeń regularnych).

5. Warsztat informatyczno – lingwistyczny – pojęcia, narzędzia: anotacja,
lematyzacja, dezambiguacja, analiza składniowa i morfologiczna.

II. Budowa własnego korpusu

1. Pozyskiwanie materiałów (internet, materiały tekstowe, OCR).

2. Anotacja materiałów.

3. Tworzenie korpusu.

4. Uzupełnianie korpusu.

III. Korzystanie z korpusu.

1. Język zapytań (Poliqarp, CQP).

2. Konkordancje.

IV. Omówienie wybranych narzędzi (np. NKJP, Morfeusz, TakIPI, Słowosieć itp.).

V. Omówienie innych dziedzin lingwistyki komputerowej (np. stylometria,
automatyczne tłumaczenie itp.).

W1, U1, K1
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2.

II Warsztat językoznawczy

Językoznawstwo współczesne (15 godz.).

1. Biblioteki cyfrowe w Polsce – zasoby i możliwości przeszukiwania.

2. Dostępne offline i online słowniki współczesnego języka polskiego - możliwości i
ograniczenia wyszukiwania danych w zasobach.

3. Dostępne online portale edukacyjne i bazy danych przydatne w pracy
językoznawcy.

4. Korpusy językowe - korpusy równoległe i narodowe, korpusy specjalistyczne,
korpusy języka mówionego, korpusy synchroniczne – Narodowy Korpus Języka
Polskiego (NKJP).

5. Wyszukiwanie danych w NKJP i innych profesjonalnych wyszukiwarkach (tzw.
składnia zapytań).

6. Współczesny warsztat leksykografa. Jak powstaje słownik elektroniczny?
Zasady, etapy i problemy opracowywania haseł słownikowych.

7. Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych do opracowania haseł
słownikowych (wyszukiwanie i porządkowanie kolokacji, ustalanie liczby znaczeń i
homonimii, dobór właściwej ilustracji materiałowej, opracowanie definicji,
wyróżnianie jednostek frazeologicznych i terminów, opracowanie informacji
gramatycznej, ustalenie relacji semantycznych).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

II Warsztat językoznawczy
Językoznawstwo historyczne (15 godz.)

1. Zasoby elektroniczne w pracy badacza diachronisty (materiały offline) oraz
możliwości ich wykorzystania z użyciem narzędzi komputerowych (korpus tekstów
staropolskich).

2. Zasoby elektroniczne w wersji online - charakterystyka historycznojęzykowych
projektów (słowniki, kartoteki słowników, korpusy) w: FBC, RCIN, Polona,
staropolska.pl oraz różne możliwości przeszukiwania ich zasobów.

3. Elektroniczny Słownik pojęciowy języka staropolskiego – nowe możliwości
badań semantyki języka doby staropolskiej (korpus jako źródło informacji
niezakodowanej).

4. Metody językoznawstwa komputerowego w językoznawstwie historycznym:

- Kladystyka - język polski na tle pozostałych języków indoeuropejskich.

- Badania korpusowe - porównywanie danych z dostępnych korpusów
historycznych.

- Rekonstrukcja - algorytmy do rekonstrukcji form dawnych.

- Derywacja - prezentacja założeń i dotychczasowych programów oraz ich
zastosowanie do gramatyki historycznej języka polskiego.

- Derywacja - eksperymenty, elektroniczny słownik etymologiczny języka
polskiego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
I Warsztat informatyczny (pierwszy semestr zajęć). Warunkiem zaliczenia
jest: – aktywne uczestnictwo w zajęciach, – bieżące opracowywanie
zadanych przez prowadzącego ćwiczeń, – przygotowanie własnego
korpusu, opracowywanego sukcesywnie w trakcie zajęć.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

II Warsztat językoznawczy (drugi semestr zajęć). Warunkiem zaliczenia
jest przygotowanie na egzamin dwóch prac: 1. opracowanie wybranego
hasła do słownika języka polskiego z wykorzystaniem narzędzi i zasobów
cyfrowych; 2. stworzenie małej bazy danych do eksperymentu związanego
z derywacją, wygenerowanie przez komputer jednej zmiany dźwiękowej z
tej bazy danych oraz opis rezultatów i porównanie form wygenerowanych
z formami rzeczywiście poświadczonymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student/studentka ma podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera. Student/studentka ma podstawową wiedzę z
gramatyki opisowej języka polskiego i gramatyki historycznej (lub historii języka polskiego).
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Dramat romantyzmu w Polsce i Europie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.230.5cd425f26a235.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wyposażenie w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu literaturoznawstwa

C2 przysposobienie do kreatywnego korzystania z tzw. tekstów kultury i różnoodmianowych elementów języka
w działalności tekstotwórczej

C3 przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw
naukowych, prezentacji, referatów
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

istotne zjawiska w dziedzinie teatru i dramatu
romantycznego w różnych jego literackich odmianach.
Zna powiązania pomiędzy twórczością polskich
i europejskich romantyków, zwłaszcza Byrona i Tiecka.
Zna tradycję kultury XIX wieku i rozumie ważne
procesy historycznoliterackie. Zna teorie
romantycznego dramatu, jego zależność od filozofii
i mistyki XIX w.

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować skomplikowane struktury dramaturgiczne,
interpretować treść dramatów, porównywać akcje
i kompozycje na piśmie (eseje, wypracowania) jak
i w mowie (prezentacje, wystąpienia na konferencjach,
głos w dyskusji). Student potrafi samodzielnie
prowadzić badania nad utworami dramatycznymi
romantyzmu i epok późniejszych, Potrafi posłużyć się
zdobytą wiedzą do swoich zajęć w szkołach średnich.

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego i oryginalnego formułowania wniosków
i opinii związanych z najważniejszą polską i europejską
kulturą - romantyzmem. Szanuje prawo innych
do odmiennych interpretacji, jest otwarty na dialog
w ważnych sprawach narodowych i dotyczących idei
filozoficznych. Jest gotów prowadzić dyskusje
o romantyzmie i jego znaczeniu dla kultury narodowej.
Jest gotów do samodzielnego myślenia i odważnego
przekazywania wyników badań i refleksji.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Dramaty romantyczne w Europie i Polsce rozumiane i komentowane jako teksty
literackie o znaczeniu filozoficznym, historiozoficznym i politycznym. Ujawniają
dialektykę podmiotowej relacji ze światem, a przez to stają się dramatami
egzystencji poznającego świat podmiotu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
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Dzieła Adama Mickiewicza; tradycja Mickiewiczowska w literaturze,
w kulturze, w życiu zbiorowym

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589278343.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekaz uporządkowanej wiedzy o miejscu Mickiewicza w tradycji literackiej i kulturalnej w perspektywie 200-
lecia romantyzmu polskiego (1822-2022)
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie dzieła i biografię twórczą
Mickiewicza oraz podstawowe fakty z dziejów tradycji
mickiewiczowskiej

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02 wyniki badań, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi stosować adekwatne procedury
interpretacji literackiej oraz zasady poznawania
tradycji literackiej/kulturalnej

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U02 wyniki badań, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do komunikowania wiedzy
o dorobku i postaci Mickiewicza oraz do działań
uświadamiających rangę tej twórczości w dziejach
polskiej wspólnoty symbolicznej

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K03 wyniki badań, esej

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie pracy dyplomowej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Wybrane dzieła Mickiewicza jako wzorcowa realizacja form i estetyk literatury
romantycznej ("Ballady i romanse", "Sonety krymskie", "Konrad Wallenrod",
"Dziady", "Pan Tadeusz", liryki lozańskie). Naśladowcy i epigoni Mickiewicza.
Spory krytyczne wokół twórczości poety. Słowacki, Krasiński i Norwid wobec
Mickiewicza.
II. Mickiewicz w dialogu epok literackich: adaptacje i legendy utworów
Mickiewiczowskich. Dzieła Mickiewicza jako źródło mitów i stereotypów.
Mickiewicz w uniwersum dawnych i nowych mediów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład wyniki badań obecność i aktywność na zajęciach

Semestr 2

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość kanonicznych dzieł Adama Mickiewicza ("Ballady i romanse", "Dziady", "Pan Tadeusz". liryki lozańskie)
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Polska-Rosja.Inspiracje i dialog kulturowo-literacki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.230.5cd425f3a91fd.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z wiedzą na temat biografii i przyjaźni wybranych twórców

C2 przekazanie wiedzy z zakresu wybranego kontekstu kulturowo- literackiego który dotyczy twórczości wybranych
pisarzy, poetów i innych artystów

C3 zapoznanie studentów z wiedzą na temat historii literatury interesującego nas okresu
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu
literatury i kultury rosyjskiej w podanym zakresie.
Student potrafi identyfikować i porządkować zjawiska
kulturowe w historii Rosji i Polski. Student dostrzega
wzajemne wpływy i inspiracje pomiędzy dziełami
poszczególnych twórców, zna ich biografię oraz
recepcję omawianych dzieł.

EDY_K2_W01 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł
polskojęzycznych.

EDY_K2_U02 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2 Student potrafi identyfikować i porządkować zjawiska
kulturowe w historii Rosji i Polski. EDY_K2_U02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student dostrzega potrzebę dalszego rozwoju
i pogłębiania wiedzy na temat polsko-rosyjskich
stosunków literackich i kulturowych.

EDY_K2_K02,
EDY_K2_K06 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

analiza badań i sprawozdań 15

analiza źródeł historycznych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 18

analiza źródeł historycznych 15

analiza badań i sprawozdań 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Działalność Akademii Kijowsko-Mohylańskiej W1, K1

2. 2. Tadeusz Bułharyn - życie i twórczość. W1

3. 3. Mit Petersburga W1, U1, K1

4. 4. Adam Mickiewicz i Aleksander Puszkin, oraz Dekabryści. W1, U1, K1

5. 5. Polacy w twórczości Fiodora Dostojewskiego. W1

6. 6. Lew Tołstoj w Polsce.
7. Henryk Sienkiewicz w Rosji. W1, U1, K1

7. 8. Maksym Gorki i Stefan Żeromski. W1, U1, K1

8. 9. Bruno Jasieński i Włodzimierz Majakowski. W1, U1, K1

9.

10. Agnieszka Osiecka i Bułat Okudżawa.
11. Jacek Kleyff i Bułat Okudżawa.
12. Włodzimierz Wysocki w Polsce.
13. Włodzimierz Wysocki i Jacek Kaczmarski.
14. Aleksandr Galicz i Jan Krzysztof Kelus.

W1, U1, K1

10. 15. Anna Achmatowa- życie, twórczość, recepcja w Polsce. W1, U1, K1

11.

16. Nowełła Matwiejewa, Ariadnna Jakuszewa, Weronika Dolina, Biełła
Achmadulina.
17. Antonina Krzysztoń, Małgorzata Bratek. Natasza Czarmińska,
18. Mieczysław Święcicki, Leszek Aleksander Moczulski,Wojciech Młynarski,
Edward Stachura.

W1, K1

12. 19. Josif Brodski i Czesław Miłosz W1, U1, K1

13. 20. Stanisław Lem w Rosji. W1, U1, K1
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14. 21. Jerzy Węgierski i Aleksander Sołżenicyn W1, U1, K1

15. 22. Andrzej Wajda w Rosji.
23. Daniel Olbrychski w Rosji. W1, U1, K1

16. 24. Władimir Sorokin, Wiktor Jerofiejew, Wiktor Pielewin, Eduard Limonow w
Polsce. W1, U2, K1

17. 25. Autorzy kryminałów: B. Akunin, A, Marynina, Joanna Chmielewska W1, U1, U2, K1

18.

26. Ałła Pugaczowa i Maryla Rodowicz.
27. Współczesna muzyka rockowa rosyjska (zespoły „Akwarium”, „Alisa”, „DDT”,
„Piknik”, „Woskriesienije”).
28. Muzyka popularna w Rosji: (Aleksander Baszłaczow, Jurij Szewczuk, Boris
Gribienszczikow, Konstantin Kinczew, Wiktor Coj, Edmund Szklarski, Diana
Arbienina, Zemfira Ramazanowa.)

W1, U2, K1

19. 29. Obraz Rosji w twórczości Sławomira Mrożka i Janusza Głowackiego. W1, K1

20. 30. Tłumacze polsko-rosyjscy: Ksenia Starosielska, Jurij Czajnikow, Olga
Łobodzińska. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, test pisemny

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne egzamin pisemny na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach
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Światowa proza kobiet w XIX w.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.230.5cd425f3cea0d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów ze światową prozą kobiet w XIX wieku – głównymi nurtami,
przedstawicielkami oraz ich utworami. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna dziewiętnastowieczną prozę pisaną przez
kobiety oraz rozumie rozmaite zjawiska kulturowo-
literackie z nią związane.

EDY_K2_W02
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować dziewiętnastowieczne utwory
prozatorskie pisane przez kobiety.

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia dyskusji na temat twórczości kobiet oraz
uczestnictwa w życiu kulturowy jako jego współtwórca.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem wykładu będzie światowa proza kobiet w – szeroko rozumianym –
XIX wieku (1789 – 1914). Po omówieniu kontekstu historycznego (sytuacja kobiet
w tym czasie, dążenia emancypacyjne), interpretacji poddane zostaną wybrane
teksty ówczesnych pisarek, zwłaszcza z kręgu anglosaskiego (m.in. Jane Austen,
Mary Shelley, Emily Brontë, Charlotte Brontë, George Eliot, Charlotte Gilman,
Edith Wharton, Edith Nesbit, Mary Freeman, Olive Schreiner), a także francuskiego
(m.in. George Sand, Rachilde i Colette), skandynawskiego (Selma Lagerlöf),
czeskiego (np. Božena Němcova, Karolína Světla, Teréza Novákova), słowackiego,
rosyjskiego, ukraińskiego, litewskiego i innych. Jako kontekst pojawią się autorki
polskie (m.in. Narcyza Żmichowska, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Gabriela
Zapolska, Maria Komornicka, Zofia Nałkowska, Maria Jehanne Wielopolska, Ewa
Łuskina, Eleonora Kalkowska, Zuzanna Rabska). Z opracowań wykorzystane będą
na przykład ustalenia Elaine Showalter, Sandry Gilbert, Susan Gubar. Analizie i
interpretacji poddane zostaną teksty niektórych z wymienionych wyżej autorek.
Prezentowane będą również filmy biograficzne. Celem kursu jest omówienie
twórczości wybranych pisarek, a przede wszystkim prezentacja historii literatury
kobiet w XIX wieku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na zajęciach. Egzamin pisemny po drugim semestrze. Zakres:
treść wykładu oraz lektury.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach. Egzamin pisemny po drugim
semestrze. Zakres: treść wykładu oraz lektury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Orientacja w dziewiętnastowiecznej polskiej oraz światowej historii i literaturze. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Sztuka wymowy - teoria i praktyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.230.5cd425f170283.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia o charakterze warsztatowym obejmujące praktyczne ćwiczenia w przygotowywaniu różnego typu
wystąpień publicznych oraz prezentowaniu ich w trakcie zajęć. Wsparciem dla ćwiczeń praktycznych w tym
zakresie będzie poznawanie odpowiednich działów retoryki klasycznej (inventio, dispositio, elocutio),
podstawowych informacji z historii dyscypliny, przypisywanych jej w różnych okresach dziejów funkcji
społecznych, relacji pomiędzy retoryką a filozofią i retoryką a literaturą.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teorie retoryczne i zasady erystyki EDY_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować wystąpienia publiczne i przygotowywać
własne przemówienia EDY_K2_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomego wpływania na odbiorców EDY_K2_K01,
EDY_K2_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Inventio, dispositio, elocutio - etapy pracy nad tekstem wystąpienia publicznego W1, U1, K1

2. Dzieje retoryki klasycznej i nowożytnej (wybrane problemy) W1, U1, K1

3. Retoryka i erudycja (wykorzystanie źródeł wiedzy) W1, U1, K1

4. Erystyka i zasady polemiki W1, U1, K1

5. Retoryka klasyczna jako "nauka moralna" (retoryka i demokracja) W1, U1, K1

6. Przemówienie, wykład, debata - podstawowe formy wystąpień publicznych W1, U1, K1

7. Emisja głosu, dykcja, sztuka prezentacji W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr 2

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach
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The History of the Printed Book
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.250.5cc6f7746ffde.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat dziejów książki drukowanej od XV do XX wieku oraz jej
roli w kulturze. Zajęcia umożliwią lepsze poznanie i zrozumienie technologii wytwarzania książki drukowanej,
a także ich wpływu na jej przemiany formalne. Będą także okazją do poszerzenia zasobu angielskiego słownictwa
z zakresu historii książki i edytorstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 109 / 281

W1 student zna najważniejsze fakty z dziejów książki
drukowanej.

EDY_K2_W03,
EDY_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2 student rozumie rolę książki drukowanej w rozwoju
ważnych nurtów kulturowych.

EDY_K2_W03,
EDY_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3 student rozumie wielowymiarowość książki
drukowanej jako środka przekazu.

EDY_K2_W03,
EDY_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4
student ma wiedzę na temat przemian form książki
drukowanej w ujęciu historycznym oraz ich powiązań
z rozwojem technologii.

EDY_K2_W03,
EDY_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
sformułować wypowiedź ustną i pisemną w języku
angielskim na temat zgodny z przedmiotem kursu,
używając specjalistycznego słownictwa poznanego
w czasie kursu.

EDY_K2_U02,
EDY_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2 dostrzec i zinterpretować powiązania między formą
książki a treścią dzieła literackiego.

EDY_K2_U02,
EDY_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do świadomego uczestnictwa w procesach
kulturowych związanych obiegiem książki drukowanej.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03,
EDY_K2_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

Przygotowanie prac pisemnych 20

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Książka drukowana jako przedmiot materialny – morfologia, materiały, sposoby
produkcji, rozwój typografii. W1, U1

2.
Czynniki technologiczne, ekonomiczne i estetyczne kształtujące komunikację
typograficzną – związki między książką drukowaną i rękopiśmienną, technologią a
typografią, rola ilustracji i ornamentów, związki treści i formy.

W3, W4, U1, U2, K1

3.
Rola książki drukowanej w przemianach kulturowych – druk a humanizm
renesansowy, reformacja, respublica litteraria, kontrreformacja, oświecenie, druga
rewolucja druku w XIX wieku.

W2, U1, U2, K1

4. Kształtowanie się kultury książki – problemy autorstwa, własności intelektualnej,
rozwój przemysłu wydawniczego, dystrybucja, promocja, czytelnictwo. W1, W3, W4, U1, K1

5. Książka drukowana a media cyfrowa – analogie, różnice, szanse, wyzwania. W1, W2, W3, U1, K1

6. Specjalistyczne słownictwo angielskie z zakresu bibliologii. U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, zaliczenie na ocenę,
esej

Warunki dopuszczenia do zaliczenia na ocenę to:(1) aktywna
obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona; w przypadku większej liczby nieobecności
konieczne jest przedstawienie usprawiedliwienia i ustne
zaliczenie treści z opuszczonych zajęć); (2) krótka praca
pisemna w języku angielskim. Forma zaliczenia na ocenę
(pisemna lub ustna) zostanie ustalona ze studentami na
początku kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach.
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Books of Renaissance Krakow
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1587300385.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z dziejami i dorobkiem dawnych oficyn drukarskich działających
w Krakowie w kontekście kultury książki w Rzeczypospolitej i w Europie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna historię krakowskiego drukarstwa
do końca XVI w. i rozumie związki miejscowej kultury
książki z analogicznymi zjawiskami w RP i Europie.

EDY_K2_W02 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi opisać związki pomiędzy zjawiskami
w obrębie dawnego piśmiennictwa i drukarstwa,
ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa.

EDY_K2_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Krytycznej lektury tekstów naukowych
i popularnonaukowych, zwłaszcza rekonstruujących
historię dawnej literatury i książki

EDY_K2_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Książka rękopiśmienna w Królestwie Polskim i jego stolicy. Wynalazek druku –
rewolucja czy ewolucja. Drukarze wędrowni i wielcy przedsiębiorcy. Handel
książką w dawnym Krakowie. Czytelnicy i ich kolekcje. Złoty wiek. “Zmierzch
sławetnych”.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Historia książki", ukończenie kursu "Historia literatury staropolskiej".
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Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.250.5cc6f77452ebe.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
wpl/j.obcy/6/10

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest pogłębiona lektura dzieł Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza, która ma pokazać, że ich
niepokoje i poszukiwania są paradygmatyczne dla „epoki świeckiej” (w rozumieniu Charlesa Taylora). Kurs ma
także przybliżać podstawowe koncepcje odnoszące się do bezprecedensowych warunków wierzeń religijnych
w XX wieku (tzw. efekt „epoki świeckiej”).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

- ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy
rozmaitymi zjawiskami literackimi i kulturowymi,
pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych
dla kilku dyscyplin naukowych; - zna w stopniu
pogłębionym metody interpretacji i analizy tekstu
literackiego - student rozumie zjawisko "sekularyzacji"
i zna tło napięć między religią i ateizmem w XIX i XX
wieku

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- umie zinterpretować współczesny tekst literacki,
umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym,
polityczno-społecznym, filozoficznym, - posiada
umiejętności badawcze obejmujące zarówno analizę
prac z dziedzin kształcenia polonistycznego, jak
i syntezę zawartych w nich poglądów i idei

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- aktywnie rozwija swoje kompetencje poprzez
ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych
i naukowych; - potrafi świadomie i konstruktywnie
uczestniczyć w międzynarodowej wymianie
naukowego, językowej, literackiej, artystycznej
i kulturowej; - rozumie istotę sporu między teizmem
i ateizmem, co pozwala mu z większym szacunkiem
odnosić się do ludzi o odmiennych przekonaniach. -
dostrzega wartość światopoglądowego pluralizmu

EDY_K2_K02,
EDY_K2_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 19

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 116 / 281

1.

Miłosz i Gombrowicz są najbardziej prominentnymi pisarzami polskimi XX wieku,
którzy - bardziej lub mniej otwarcie – spierali się o religię. Jednym z
najważniejszych problemów dla Miłosza była tzw. „erozja wyobraźni religijnej”
mająca związek z poczuciem utraty „drugiej przestrzeni”, czyli wizji
chrześcijańskiej eschatologii. Gombrowicz obsesyjnie powracał do kwestii
ludzkiego i zwierzęcego bólu, którego istnienie zaprzeczało jego zdaniem
chrześcijańskiemu obrazowi dobrego Boga. Na pozór obaj pisarze wydają się stać
na przeciwległych biegunach - Miłosz uważał się za katolika, podczas gdy
Gombrowicz mówił o sobie jako o ateiście. Jeśli jednak wniknąć głębiej w
powołane przez nich światy literackie, sprawa się komplikuje – wiara Miłosza jest
bardzo krucha („Sądzony byłem za rozpacz, bo nie mogłem tego [wizji
chrześcijańskiej eschatologii] zrozumieć - Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada),
ateizmowi Gombrowicza natomiast towarzyszy poczucie tajemniczości egzystencji
i niechęć do „płaskiego laicyzmu”, czyli wojowniczych i prymitywnych wersji
ateizmu. Paradoksalną naturę stosunku Miłosza i Gombrowicza do religii ujmuje
formuła: „dialektyka wiary i niewiary”. Podstawowym celem kursu jest
rekonstrukcja dynamiki religijnych/ agnostycznych/ ateistycznych poglądów tych
dwóch wielkich postaci polskiej kultury XX.

Punktem wyjścia jest lektura porównawcza "Świata" (1943) i "Ślubu" (1947), dzieł
napisanych w szczególnym kontekście implozji tradycyjnej metafizycznej ramy.
Później zaplanowana jest interpretacja wybranych rozdziałów z "Dziennika"
Gombrowicza oraz kilku esejów (m.in. fragmentów "Ziemi Ulro") i wierszy Miłosza.

Kurs uczy pogłębionej lektury tych dwóch trudnych i bodaj najważniejszych
polskich pisarzy XX wieku, a zarazem ma pokazać, że ich niepokoje i poszukiwania
są paradygmatyczne dla „epoki świeckiej”.

Kurs ma także na celu wprowadzenie podstawowych koncepcji odnoszących się
do bezprecedensowych warunków wierzeń religijnych w XX wieku (tzw. efekt
„epoki świeckiej”). Głównym przewodnikiem po ideach, które naznaczyły horyzont
współczesnych religijnych i świeckich przekonań, jest Charles Taylor, autor
fundamentalnego dzieła: A Secular Age.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obecność obowiązkowa.
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Introduction to Translation Studies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.250.1559802901.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/j.obcy/15

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

main schools in contemporary Translation Studies
concepts in translation theory TS as an interdiscipline
TS as a methodology of the humanities role of
translation in contemporary culture role of translation
in the context of comparative studies

EDY_K2_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
apply concepts and theories in Translation Studies in
their academic work interpret translated texts of
culture link translation phenomena to cultural and
social ones

EDY_K2_U02 zaliczenie pisemne
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 adjust TS methodologies to their research needs
undertake research projects within TS EDY_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 38

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. linguistic theories of transation W1, U1, K1

2. concept of equivalence W1, U1, K1

3. functional theories of translation and Skopos W1, U1, K1

4. polysystem theories and norms in TS W1, U1, K1

5. manipulation school, sociology of translation W1, U1, K1

6. hermeneutics of transation W1, U1, K1

7. cultural turn in TS W1, U1, K1

8. frminist translation theories, gender in translation W1, U1, K1

9. postcolonial TS W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

The students are expected to take active part in all meetings. Each week
there is an obligatory reading assigned, usually one or two essays /
chapters. They have to be read before the class and students are
expected to take part in discussions around these texts. Knowledge of
these texts will be necessary to pass the final examination. Attendance is
obligatory and the list will be read out. One absence per semester is
allowed. More will result in an individual session with the instructor to
discuss the material missed. Failing to do this will result in no credit for
the course. Final examination: written, 90 minutes student-friendly
format, based on the content of the lecture and the assigned reading.

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomośc języka angielskiego; obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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20th Century Metamorphosis of Drama. Polish and European Perspectives
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cc6f7733dac2.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią dramatu i teatru polskiego XX wieku w perspektywie europejskiej.

C2 Uświadomienie słuchaczom związków pomiędzy tekstem dramatycznym a spektaklem teatralnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przemiany form dramatu europejskiego XX wieku EDY_K2_W01,
EDY_K2_W03 esej
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W2 związki miedzy sztuką literacką a sztuką
performatywną w teatrze XX wieku.

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W03 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 scharakteryzować ewolucję form polskiego
i europejskiego dramatu nowoczesnego. EDY_K2_U01 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
praktycznego teoretycznego wykorzystania nabytej
wiedzy, uczestnicząc aktywnie w życiu kulturalnym
Polski i Europy.

EDY_K2_K02 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Liturgiczne źródła forma dramatycznych w tradycji polskiej. W1, W2, U1, K1

2. Specyfika polskiego dramatu romantycznego. W1, W2, U1, K1

3. Ewolucja porównawcza relacji miedzy dramatem a teatrem w odniesieniu do
kultury polskiej i europejskiej na wybranych przykładach. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej frekwencja, esej w języku angielskim
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego
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Przekaz wiedzy we wczesnej nowożytności- język i książka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589974433.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
- przedstawienie sposobów transmisji wiedzy od wieków XV do XVIII na przykładzie powstawania i obiegu książek
rękopiśmiennych i drukowanych oraz funkcji języka łacińskiego i języków rodzimych w społeczeństwach
wczesnonowożytnych

C2 - zapoznanie studentów z różnymi środkami komunikacji społecznej we wczesnej nowożytności na wybranych
przykładach

C3 - zdobycie przez studentów nowych wiadomości dotyczących funkcjonowania wczesnonowożytnej kultury
literackiej, w tym czynników ją warunkujących

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - różny zakres znaczeniowy pojęcia "wczesna
nowożytność" EDY_K2_W02 zaliczenie na ocenę

W2 - znaczenie kultury druku dla rozwoju społeczeństw
od XV w. do początków Oświecenia

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie na ocenę

W3 - główne prądy kulturowe wczesnej nowożytności EDY_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 - wskazać na zjawiska unifikujące i dywersyfikujące
wczesnonowożytną kulturę literacką

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U03,
EDY_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2 - wyjaśnić rolę, jaką pełniły poszczególne instytucje
w zjawisku przyrostu wiedzy

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U03,
EDY_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
- reprezentowania postaw utrzymanych w duchu
poszanowania dziedzictwa kulturowego wieków
dawnych

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2
- wskazania w otaczającej go rzeczywistości
fenomenów znajdujących swoje pierwowzory
w kulturze epok zwanych umownie Renesansem
i Barokiem

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 2

przeprowadzenie badań literaturowych 1

przygotowanie do zajęć 2

poznanie terminologii obcojęzycznej 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 2

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 1

przygotowanie do sprawdzianu 2
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przygotowanie do testu zaliczeniowego 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
51

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcia wczesnej nowożytności, kultury druku, kultury książki W1, W2, W3, U1, K1

2. Szkolnictwo u progu i w trakcie "czasów nowych" oraz w czasach Baroku W1, W2, W3, U2, K1

3. Książka rękopiśmienna i drukowana W2, U1, U2, K1

4. Latinitas i res publica litteraria W2, W3, U1, U2, K1, K2

5. Renesans i powrót ad fontes - wydania autorów klasycznych W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Oddziaływanie reformacji protestanckiej i reformy katolickiej na społeczeństwa
wczesnonowożytne W2, W3, U1, U2, K1, K2

7. Pojęcie nauki we wczesnej nowożytności W2, W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę - uczestnictwo w zajęciach - uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch
kolokwiów: śródesmetralnego i końcowego
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Architektura ksiażki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd03004a6439.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma uporządkowaną wiedzę o historii książki, jej
zdobnictwie, oprawach, nurcie pięknej książki
na przełomie XIX i XX wieku.

EDY_K2_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdobywa umiejętność samodzielnej oceny
estetycznego poziomu wydawnictw. EDY_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
wykazuje gotowość do kształtowania świadomości
kulturowej społeczeństwa poprzez propagowanie
literatury i czytelnictwa.

EDY_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

rozwiązywanie zadań problemowych 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia dotyczą architektury książki, jej estetyki, elementów jej wyglądu, dziejów
książki XIX i XX wieku;
wykład przybliży różne kierunki i tendencje obserwowane w historii zdobnictwa,
projektowania i wydawania książek oraz czasopism na przełomie XIX i XX wieku.

Studenci zapoznają się z ruchem odnowy pięknej książki na Zachodzie i w Polsce.
Tu znajdą się informacje na temat głównych artystów-projektantów książki
angielskiej, francuskiej, niemieckiej, polskiej, sztuki drzeworytniczej, złotego
podziału, tendencji obecnych podczas projektowania artystycznych opraw.
Wykład monograficzny posiada charakter konwersatoryjno-warsztatowy, który
polega na tym, że po każdym cyklu wykładów multimedialnych prowadzone są
warsztaty umożliwiające studentom nabycie praktycznych umiejętności oceny
tekstu kultury w najszerszym tego słowa znaczeniu. Poniżej podane są
przykładowe tematy wykładów:

W1, U1

2. Wprowadzenie w zagadnienia estetyczne wydawanych książek. Ocena zestawów
książek pod kątem ich estetyki i funkcjonalności, sztuki edytorskiej. W1, U1

3. Estetyka książki (najważniejsze elementy odpowiadające za wygląd książki). W1

4. Piękne oprawy XIX wieku. W1, U1

5. Najsłynniejsi introligatorzy XIX wieku. W1, U1

6. Pokaz amerykańskich opraw książkowych z XIX wieku – Biblioteka Jagiellońska. W1, U1

7. Pokaz pięknych opraw dawnych i nowych – Biblioteka Jagiellońska. W1, U1

8. Nurt pięknej książki: prerafaelici. W1, U1

9. Secesyjne czasopisma niemieckie i austriackie. W1

10. Najsłynniejsi wydawcy niemieccy. W1, U1



Sylabusy 128 / 281

11. Projekty studentów. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę prezentacja ustna / forma wykładu multimedialnego
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Publikowanie online tekstów naukowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1586359565.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z rodzajami publikacji naukowych

C2 Wyjaśnienie zasad otwartego dostępu do publikacji naukowych

C3 Zapoznanie studentów z rodzajami otwartych licencji (Creative Commons)

C4 Zapoznanie studentów z narzędziami publikowania naukowego

C5 Przekazanie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu czasopisma naukowego

C6 Zapoznanie studentów z obsługą Open Journal Systems

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie rodzaje i definicje publikacji
naukowych EDY_K2_W06 zaliczenie

W2 Student zna i rozumie modele publikowania
naukowego EDY_K2_W06 zaliczenie

W3 Student zna i rozumie definicję otwartego dostępu
do publikacji naukowych EDY_K2_W06 zaliczenie

W4 Student zna i rozumie rodzaje otwartych licencji
(Creative Commons) EDY_K2_W06 zaliczenie

W5 Student zna i rozumie działanie Open Journal Systems EDY_K2_W06 kazus

W6 Student zna i rozumie narzędzia publikowania
naukowego EDY_K2_W06 kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi korzystać z wersji online publikacji
naukowych EDY_K2_U04 zaliczenie

U2 Student potrafi założyć i prowadzić czasopismo
naukowe EDY_K2_U06 zaliczenie

U3 Student potrafi zgłosić artykuł naukowy do czasopisma
online EDY_K2_U04 kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do współpracy z redakcją
czasopisma naukowego EDY_K2_K05 kazus

K2 Student jest gotów do przygotowania publikacji
naukowej według międzynarodowych standardów EDY_K2_K06 kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

testowanie 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Rodzaje i definicje publikacji naukowych W1, U1

2. Modele publikowania naukowego W2, U1, U2, U3, K2

3. Otwarty dostęp do publikacji naukowych W3, U1, U2, K1

4. Licencje Creative Commons W4, U1, U2, U3, K2

5.

Narzędzia publikowania naukowego:
• systemy wydawnicze czasopism
• repozytoria instytucjonalne
• identyfikatory obiektów cyfrowych (DOI)
• identyfikatory ORCID

W6, U1, U2, U3, K1

6. Zakładanie i prowadzenie czasopisma naukowego W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U2, K1

7. Open Journal Systems – prezentacja systemu i podstawy obsługi W5, U2, K1

8. Przykłady i stosowanie stylów cytowań U3, K1, K2

9. Wykorzystanie menedżera bibliografii w tworzeniu i redakcji publikacji naukowych W6, K2

10. Ocena publikacji naukowych W1, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład kazus, zaliczenie

Test sprawdzający umiejętność zgłoszenia artykułu naukowego do
czasopisma w Open Journal Systems oraz egzamin ustny pod warunkiem
aktywnego uczestniczenia w zajęciach (możliwe 2 nieobecności na
zajęciach, powyżej 2 nieobecności konieczność przedstawienia wykonania
wszystkich ćwiczeń z zajęć)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu edytorstwa, biegła obługa edytora tekstów i Internetu, podstawowa znajomość
programowania DTP
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Rynek książki dla dzieci i młodzieży
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd03004c8d40.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
1) student potrafi wskazać na podobieństwa i różnice między rynkiem książki dla dzieci oraz dla młodzieży,
a także między stanem obu rynków współcześnie oraz w historii i powiązać wskazane cechy i zjawiska
z wydarzeniami historycznymi, zjawiskami literackimi, obrazem młodego czytelnika w danej epoce itd.

C2 2) student orientuje się w historii książki dla dzieci i młodzieży, najważniejszych zjawiskach, autorach,
ilustratorach, gatunkach itd.

C3 3) student orientuje się w rynku książki dla dzieci oraz dla młodzieży, stałych i zmiennych tendencjach,
instytucjach z nim związanych, typach publikacji.

C4
4) student potrafi umieścić daną książkę (tekst i/czy typ wydania) w określonym okresie historyczno-literackim,
okresie rozwoju rynku książki itp. ze względu na treść, styl języka i ilustracji, sposób i jakość wydania oraz ocenić
w tym kontekście.

C5 5) student potrafi wskazać różne wydawnictwa w Polsce i za granicą publikujące określone rodzaje książek dla
młodych czytelników.

C6 6) student potrafi wskazać instytucje, akcje, nagrody itd. związane z propagowaniem książki dla dzieci oraz dla
młodzieży, a także rozwojem czytelnictwa.

C7 7) student ma świadomość konieczności rozwijania swoich kompetencji polonisty i redaktora oraz weryfikowania
swojej wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

1) student potrafi wskazać na podobieństwa i różnice
między rynkiem książki dla dzieci oraz dla młodzieży,
a także między stanem obu rynków współcześnie oraz
w historii i powiązać wskazane cechy i zjawiska
z wydarzeniami historycznymi, zjawiskami literackimi,
obrazem młodego czytelnika w danej epoce itd.

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02,
EDY_K2_W03,
EDY_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
2) student orientuje się w historii książki dla dzieci
i młodzieży, najważniejszych zjawiskach, autorach,
ilustratorach, gatunkach itd.

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02,
EDY_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3
3) student orientuje się w rynku książki dla dzieci oraz
dla młodzieży, stałych i zmiennych tendencjach,
instytucjach z nim związanych, typach publikacji.

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W02,
EDY_K2_W03,
EDY_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

4) student potrafi umieścić daną książkę (tekst i/czy
typ wydania) w określonym okresie historyczno-
literackim, okresie rozwoju rynku książki itp.
ze względu na treść, styl języka i ilustracji, sposób
i jakość wydania oraz ocenić w tym kontekście.

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2
5) student potrafi wskazać różne wydawnictwa
w Polsce i za granicą publikujące określone rodzaje
książek dla młodych czytelników.

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
6) student potrafi wskazać instytucje, akcje, nagrody
itd. związane z propagowaniem książki dla dzieci oraz
dla młodzieży, a także rozwojem czytelnictwa.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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K2
7) student ma świadomość konieczności rozwijania
swoich kompetencji polonisty i redaktora oraz
weryfikowania swojej wiedzy.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03,
EDY_K2_K04,
EDY_K2_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 4

przygotowanie do sprawdzianu 8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Cechy odróżniające książkę dla małego i młodego czytelnika. Między zyskiem,
sentymentem a wychowaniem. Wybór dziecka a wybór dorosłego. W1, W2, W3, U2, K1

2. 2. Rynek książki dla dzieci oraz dla młodzieży (Young Adult i New Adult) – dane
statystyczne, zjawiska, mody, podobieństwa i różnice, kierunki rozwoju. W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. 3. Instytucje związane z książką dla dzieci i młodzieży, targi książki dziecięcej,
nagrody, akcje, czytelnictwo.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4. 4. Literatura dla dzieci i dla młodzieży – gatunki, typy, tematy, sposoby wydania. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5. 5. Książki rodzime a tłumaczenia. Przekłady literatury dla dzieci (języki, zjawiska,
tendencje, mody). Rynek książki tłumaczonej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6. 6. Historia rynku wydawnictw dziecięcych i młodzieżowych na świecie i w Polsce. W1, W2, W3, U1, U2, K2

7. 7. Dawna książka dla dzieci (XVIII w., XIX w. oraz do 1918 r.) w Polsce i w Europie. W1, W2, W3, U1, K2

8. 8. Książka okresu PRL. Reedycje, nawiązania, moda na książki i projekty w tym
stylu. W1, W2, W3, U1, K2

9. 9. Książka okresu „potopu” a książki wydawnictw lilipucich. Ocena estetyki
książek. W1, W2, W3, U1, K2
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10. 10. Książki ilustrowane a książki obrazkowe. Najważniejsi twórcy książek
obrazkowych. W1, W2, W3, U1, U2, K2

11. 11. Historia ilustracji. Rodzaje ilustracji, mody, techniki, szkoły. Najważniejsi
ilustratorzy polscy i zagraniczni.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

12. 12. Między dwoma biegunami – pedagogiczny wymiar książki dla dzieci i
antypedagogiczność (bachorzenie) oraz idylliczność i groza. W1, W2, W3, U1, U2, K2

13. 13. Tabu i jego łamanie w książce dziecięcej (polityka, śmierć, fizjologia itd.). W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

14. 14. Książki terapeutyczne dla młodego czytelnika. Biblioterapia – między
medycyna a literaturą.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

15. 15. „Produkt totalny”, książka zabawka, książka wzbogacona. Piękne edycje. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

1) obecność za zajęciach; 2) aktywność na zajęciach;
3) napisanie testu sprawdzającego wiedzę (zaliczenie
na ocenę).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien: 1) posiadać podstawową wiedzę na temat historii literatury (w tym także literatury dla dzieci i młodzieży)
oraz historii sztuki (style, techniki) 2) orientować się we współczesnym rynku książki (co się czyta, kto czyta, co się wydaje,
kto co wydaje...?) 3) interesować się rynkiem książki dla dzieci i młodzieży. 4) znać podstawowe terminy dotyczące historii
książki, edytorstwa, rynku itd.
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Biblioteka zaginionych książek
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1587300591.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu będzie ukazanie studentom mechanizmów trwania i ginięcia dawnych tekstów; tego, jak istnienie
utworów literackich w świadomości współczesnych czytelników i badaczy uzależnione jest od materialnego
istnienia przekazów, ono zaś – od okoliczności i form, w jakich w czasie swego powstania teksty utrwalano,
dystrybuowano, konsumowano.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna podstawowe wiadomości
o dawnychsposobach powielania,
rozpowszechniania,użytkowania i przechowywania
przekazów tekstowych

EDY_K2_W02 zaliczenie

W2 Student potrafi wskazać i scharakteryzować co
najmniej kilka typów źródeł historycznych. EDY_K2_W02 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wskazać i scharakteryzować co
najmniej kilka typów źródeł historycznych. EDY_K2_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnej i krytycznej
lektury tekstów literackich i opowiadających
o przeszłości oraz do dyskusji o nich.

EDY_K2_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Historia literatury a przekazy tekstów. Wytwarzanie i dystrybucja rękopisów i
druków. Czytelnicy i biblioteki. Źródła zewnętrzne wobec tekstów literackich.
Rekonstrukcje przeszłości – metody i problemy.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Student ukończył kurs "Historia literatury staropolskiej"
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Wczesnonowożytna literatura łacińska Niderlandów Południowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589270856.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - przedstawienie literatury tworzonej w Niderlandach Południowych w czasach wczesnonowożytnych
w perspektywie jej przynależności do kręgu kultury literackiej, formowanej w języku uniwersalnej komunikacji

C2 - ukazanie wzajemnych ówczesnych powiązań literatury polskiej z omawianą literaturą

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
- znaczenie pojęć składających się na obraz procesu
literackiego w odniesieniu do literatury w języku
łacińskim, tworzonej na obszarze bądź związanej
z terenami przede wszystkim dzisiejszej Belgii

EDY_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
- dostrzec oddziaływanie dawnej literatury
niderlandzkiej na wybrane teksty literatury XVI i XVII
w.

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U03,
EDY_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2 - wyróżnić typowe dla humanistów północnego
Renesansu właściwości stylu

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U3 - wskazać elementy neostoickie w twórczości
wybranych twórców

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U03,
EDY_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - kreatywnego poszukiwania źródeł informacji
dotyczących przedmiotowych zagadnień

EDY_K2_K02,
EDY_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 2

analiza źródeł historycznych 2

przygotowanie do sprawdzianu 2

przygotowanie do zajęć 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 2

przygotowanie do testu zaliczeniowego 2

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 2

konsultacje 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przestrzenny wymiar kultury literackiej: Gallia Belgica, Belgium, Belgium
Hispanicum, Leo Belgicus W1, U1, K1

2. Klasyfikacja rodzajowo-gatunkowo nowołacińskiej literatury niderlandzkiej W1, U1, K1

3. Devotio moderna i humanizm; Erazm z Rotterdamu W1, U1, U3

4. Epistolografia U2, U3, K1

5. Geografia i medycyna W1, U1, K1

6. Emblematyka W1, U1, U3, K1

7. Teatr nowołaciński W1, U3, K1

8. Teologia - jansenizm U1, U3, K1

9. Kształcenie humanistyczne W1, U1, U2, U3, K1

10. Literackie związki Niderlandów Południowych i Rzeczypospolitej; Polonica
antwerpskie W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
- obecność na zajęciach lub ewentualne, w wypadku zaistnienia siły
wyższej, uczestnictwo w nich w formie zdalnej - uzyskanie pozytywnych
ocen z dwóch testów: śródsemestralnego i końcowego
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Kultura wiejska a słownictwo gwarowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd030036b20d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma wiedzę na temat geograficznego
i społecznego zróżnicowania języka polskiego. EDY_K2_W02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student umie zredagować drobne pismo użytkowe
w wersji regionalnej. EDY_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
student ma świadomość znaczenia wspólnotowego
dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych
i artystycznych.

EDY_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Przypomnienie podstawowych pojęć z leksykologii: leksykologia, leksykografia,
leksem, znaczenie, definicja.
2. Desygnat dla językoznawcy a desygnat dla etnografa.
3. Kultura ludowa a gwara ludowa. Kłopoty terminologiczne.
4. Typologia słowników gwarowych. Gwarowy słownik regionalny.
5. Struktura słownictwa gwarowego.
5. Definiowanie w słowniku gwarowym.
6. Artykuł hasłowy w słowniku języka polskiego i w słowniku gwarowym.
6. Etnografia w słowniku gwarowym.
7. Rola ikonografii w słowniku gwarowym.
8. Obrzędy, wierzenia, przesądy, medycyna ludowa itp. w słowniku gwarowym.
9. Słownik gwarowy wobec zmian w kulturze wiejskiej.
10. Gwarowe ekspresywizmy osobowe strażnikami systemu wartości. Językowy
wizerunek mężczyzny i kobiety w środowisku wiejskim.
12. Ortografia w słowniku gwarowym..
13. Specyfika gwarowych pól wyrazowych.
14. Słownik gwarowy a polszczyzna historyczna.
15. Słownik gwarowy jako element dziedzictwa kulturowego regionu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Ocena ciągła dokonywana jest na podstawie: obecności na
wykładzie, włączania się w rozwiązywanie poddawanych
problemów. Na ocenę końcową składa się też wykonanie
krótkiej pracy z zakresu i w formie ustalonej szczegółowo z
prowadzącym wykład.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowej terminologii językoznawczej, zwłaszcza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego oraz
leksykologii i leksykografii.
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„O rozmaitszym aniżeli dotychmiast tekstu dawnego czytaniu i jakie z tego
pożytki płyną

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd2d246d9a9e.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu literaturoznawstwa
i językoznawstwa, jak również wskazanie na pragmatyczny, społeczny, szerzej także kulturowy, aspekt wiedzy
historycznojęzykowej zdobywanej podczas pracy z dawnym tekstem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student ma wiedzę w zakresie budowy,
funkcjonowania, pochodzenia i historycznego rozwoju
polszczyzny ogólnej i jej form językowych. Rozumie
znaczenie języka jako narzędzia społecznej
komunikacji i przekazu wartości kulturowych oraz
tworzywa artystycznego.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę
teoretyczną z zakresu literaturoznawstwa
i językoznawstwa; potrafi przeprowadzić krytyczną
analizę i interpretację tekstów literackich oraz innych
tekstów kultury z zastosowaniem różnych metod;
rozpoznaje historyczną zmienność zjawisk literackich
i kulturowych.

EDY_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student ma świadomość znaczenia wspólnotowego
dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych
i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych
i artystycznych.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Wprowadzenie – tekst dawny jako przedmiot badań filologicznych, historycznych
i kulturowych. Teksty źródłowe w kontekście kulturowych funkcji języka. Dokąd
prowadzi nas dawny tekst?
II. Wprowadzenie do paleografii.
1. Powstanie pisma. Rodzaje pism. Kształtowanie się alfabetu greckiego i
łacińskiego. Starożytne pismo rzymskie i pisma wczesnośredniowieczne
2. Pisma późnego średniowiecza oraz początek pism renesansowych (pismo
gotyckie, antykwa, italika). Pismo na terenie Polski. Materiały i narzędzia
pisarskie. Palimpsesty. Znaki wodne.
3. Brachygrafia średniowiecznych tekstów (skróty: obcięcie, ściągnięcie, skróty za
pomocą znaków abrewiacji) - adaptacja łacińskiego systemu abrewiacyjnego do
polszczyzny.
III. Analiza filologiczna dawnego tekstu.
1. Sztuka czytania dawnego tekstu – praktyczne ćwiczenia z zakresu czytania
rękopisów średniowiecznych (teksty modlitw codziennych), ćwiczenia praktyczne
z zakresu abrewiacji (teksty Kazań świętokrzyskich).
2. Sztuka czytania dawnego tekstu – ćwiczenia praktyczne z zakresu czytania
fragmentów średniowiecznego kalendarza (średniowieczne polskie cyzjojany:
płocki, wrocławski i kłobucki).
3. Tekst w badaniach historycznojęzykowych (najdawniejsze zabytki języka
polskiego).
IV. Warsztaty kaligrafii i iluminacji.
1. Pismo gotyckie.
2. Pismo renesansowe (italika).
3. Iluminacje średniowieczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny w nich udział;
wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć; przygotowanie pracy zaliczeniowej
(zaliczenie praktyczne - przygotowanie własnej karty wizytowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury polskiej, nauki o języku, zna podstawy historii języka polskiego
oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki historycznej języka polskiego. Podczas zajęć - obowiązkowa obecność
na wykładzie.
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Frazeologia a kultura (na materiale gwar i polszczyzny ogólnej)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd03003cc2e3.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami etnolingwistyki i językowego obrazu świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student poznaje terminologię frazeologiczną
i etnolingwistyczną, a także informacje z zakresu
motywacji frazeologicznej.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie na ocenę
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W2
student dowiaduje się, jakie są podstawowe działy
frazeologii i jaki ma to związek z kulturą ludową
i ogólnopolską.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 powiązać frazeologię z faktami kulturowymi i ujawnić
zależności motywacyjne. EDY_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespole. EDY_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Terminologia (frazeologia, językowy obraz świata, etnolingwistyka, kultura
ludowa, kultura ogólnopolska) W1, W2, U1, K1

2. Frazeologia somatyczna W1, W2, U1, K1

3. Frazeologia animalistyczna W1, W2, U1, K1

4. Frazeologia fitonimiczna W1, W2, U1, K1

5. Wartościowanie we frazeologii W1, W2, U1, K1

6. Antropocentryzm frazeologii W1, W2, U1, K1

7. Frazeologia a folklor słowny W1, W2, U1, K1

8. Frazeologia a mitologia W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z zakresu frazeologii
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Między klasycyzmem, sentymentalizmem a romantyzmem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd0300442857.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom rezultatów najnowszych badań dotyczących ważnych zagadnień literatury i refleksji
estetyczno-literackiej w późnym oświeceniu i u progu romantyzmu.

C2 Uświadomienie studentom złożoności przemian w literaturze i estetyce na początku XIX w. Przeciwstawienie się
schematycznym i uproszczonym ujęciom tego zagadnienia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
takie pojęcia estetyczne, jak klasycyzm,
sentymentalizm, romantyzm, a także osjanizm,
gotycyzm, youngizm.

EDY_K2_W01 zaliczenie na ocenę, esej

W2
student rozumie przemiany (także ich przyczyny
i kontekst ideowy), jakie dokonywały się w zakresie
prądów i kategorii estetycznych w literaturze późnego
oświecenia i u progu romantyzmu.

EDY_K2_W01 zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować utwory literackie późnego oświecenia
z punktu widzenia obecnych w nich cech prądów
i kategorii estetycznych; jest w stanie powiązać je
z przemianami w sferze idei.

EDY_K2_U01 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student gotów jest do prezentowania własnych
przemyśleń na temat znaczenia przemian w literaturze
i świadomości estetyczno-literackiej na początku XIX
w. dla ukształtowania się estetyki nowoczesnej.

EDY_K2_K02,
EDY_K2_K06 zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Charakter i przemiany klasycyzmu oraz sentymentalizmu w okresie późnego
oświecenia w odniesieniu do tych prądów w epoce stanisławowskiej. Aktualny stan
wiedzy oraz wyzwania badawcze.

W1, W2

2.
Ważniejsze koncepcje estetyczno-literackie formułowane przez wybranych
autorów (głównie E. Słowacki, J. F. królikowski, L. Osiński, F. Wężyk, J.
Korzeniowski, K. Brodziński) w oświeceniu postanisławowskim i u progu
romantyzmu, ich odniesienie do kontekstu europejskiego.

W2

3.
Istota i geneza (powiązanie z procesami ideowo-filozoficznymi) przemian
koncepcji genologicznych na początku XIX wieku, od genologii normatywnej do
opisowej; przemiany starych gatunków i kształtowanie się nowych.

W2
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4.

Późnooświeceniowe formy poezji lirycznej i epickiej oraz ich transformacje w
kontekście przemian estetycznych i ideowych. Przemiany form dramatycznych
(wybrane problemy). Powieść (romans) jako odmiana - poezji. Formy prozy w
kontekście koncepcji estetycznych. Przedstawienie zagadnienia na podstawie
analizy konkretnych utworów literackich.

W2, U1

5.

Od eklektyzmu do synkretyzmu w teorii estetycznej i praktyce twórczej późnego
oświecenia (refleksje oparte na konkretnych przykładach). Kształtowanie się
znaczenia pojęć "romantyczny" i "romantyczność". Próba polemiki ze
schematycznymi i uproszczonymi ujęciami zagadnienia (np. sprowadzonego do
sporu klasyków z romantykami). Narodziny estetyki nowoczesnej.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie jest obowiązkowa.
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Etykieta językowa i higiena komunikacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd0300463bd8.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest przedstawienie językowo-kulturowych i komunikacyjnych aspektów grzeczności językowej
w aspekcie komunikacyjnym i pragmatycznym, jako kategorii regulującej i stymulującej zachowania pożądane
społecznie, skuteczne komunikacyjnie i etyczne (realizacja potrzeby unikania konfliktów, hamowania zachowań
agresywnych i zachowania twarzy przez uczestników kontaktów społecznych).

C2

Wykład bierze sobie także za cel promowanie umiejętności towarzyskich i obyczajowych norm polskiej
grzeczności, jako swoistego i niepowtarzalnego wyznacznika kulturowo-etnicznej odrębności polskiej kultury
i obyczajowości, rozwijającej się w konfrontacji kultury Zachodu i Wschodu oraz przenikania się wzorców kultury
agrarnej i arystokratycznej (szlacheckiej), co prowadzi do refleksji nad jej statusem w dobie globalizacji,
amerykanizacji kultury i postmodernizmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

pojęcie językowej grzeczności (etykiety językowej)
oraz jej funkcję w życiu społecznym, kontaktach
językowych i zachowań obowiązujących różnych
sytuacjach pragmatycznych życia codziennego,
wymagających przyjęcia postaw pozytywnie
wartościowanych (etykieta - etyka) przez normy
obyczajowe polskiej kultury i obyczajowości.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie pisemne

W2

pochodzenie i cechy wyróżniające polski model
grzeczności na tle kultury innych narodów; zna
w związku z tym polską tradycję grzecznościową,
normy grzeczności i formuły oraz zwroty adresatywne
(dystansowe i bezpośrednie) obowiązujące ogólnie,
w środowisku wiejskim oraz w środowisku
akademickim.

EDY_K2_W05 zaliczenie pisemne

W3

repertuar i  przeznaczenie pragmatyczne wybranych
aktów grzeczności: powitań, pożegnań, życzeń,
podziękowań i przeprosin, zdając sobie sprawę
z odmienności zwyczajów językowych starszego
pokolenia oraz różnic wynikających z typu kontaktu
(zachowania w sytuacji oficjalnej : nieoficjalnej)
i profesjonalizacji etykiety biznesowej w stosunku
do towarzyskiej.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie pisemne

W4

potrzebę krytycznego i twórczego podejścia
do współczesnych, gwałtownych zmian etykiety
językowej, jej obecności w nowych przestrzeniach
komunikacyjnych, jak też dostrzega zagrożenia
płynące ze strony dokonujących się procesów
kulturowych (globalizacja, makdonaldyzacja
i amerykanizacja stylu żucia, inwazja potoczności
i wulgarności typowej dla kultury masowej).

EDY_K2_W05 zaliczenie pisemne

W5
student rozumie potrzebę okazywania szacunku
i tolerancji dla odmienności zachowań
grzecznościowych przedstawicieli innych kultur.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować świadomie adekwatne w danej sytuacji
formy i zwroty grzecznościowe (także zachowania
niewerbalne), by zbudować swoją wypowiedź zgodnie
z normami grzeczności, zyskać pozytywne nastawienie
odbiorcy i osiągnąć pożądany zamiar komunikacyjny
(powodzenie komunikacyjne).

EDY_K2_U03 zaliczenie pisemne

U2

stosować normy grzeczności obowiązujące
w środowisku akademickim, używać właściwych formy
zwracania się do odbiorcy oraz innych językowych
formuł, używanych zwyczajowo w różnych
okolicznościach życia naukowego i akademickiego,
w sposób zgodny z tradycją uniwersytecką i hierarchią
zawodową tej społeczności;

EDY_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestnictwa w kulturze zgodnie z osiągniętym
statusem społecznym i kulturowym, okazując
szacunek tradycji i obyczajowości polskiego kręgu
kulturowego.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K04 zaliczenie pisemne
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K2

student jest gotów służyć wzorem kultury osobistej,
kultury języka i kultury komunikacji (ustnej
i piśmiennej) w zakresie edukacji szkolnej, dyskusji,
korespondencji, netykiety, kultury stołu, jak też
odnoszenia się do innych w relacjach służbowych,
stereotypowych i równorzędnych (nieformalnych).

EDY_K2_K02,
EDY_K2_K04 zaliczenie pisemne

K3
zadbania o swoją "twarz zewnętrzną" - wizerunkowy
aspekt osobowości, wynikający z oczekiwań
społecznych wobec osoby dobrze wychowanej,
wykształconej a więc kulturalnej.

EDY_K2_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

U podstaw językowej grzeczności: a) istota językowej grzeczności; b) miejsce i rola
etykiety językowej w komunikacji interpersonalnej; c) pragmatyczne,
psychologiczne, społeczno-etyczne i estetyczne aspekty językowej grzeczności; d)
koncepcje grzeczności jako: gry (elementarne strategie grzeczności); regulatora i
stabilizatora w kontaktach inerpersonalnych; zachowaniowej strategii zachowania
twarzy, troski o swój wizerunek zewnętrzny (Gofman: Brown, Levinson);
uprzejmość jako element psychologii społecznej - empatia jako podstawowa cecha
zachowań grzecznościowych.

W1, W5, U1, K1, K3

2.
Pragmatyka i teoria aktów mowy jako zaplecze gramatyki grzeczności. Reguły
komunikacji interpersonalnej w modelu J. Austina, J. Searle'a, H.P. Grice'a. Reguły
grzeczności (uprzejmości) i podstawowe ujęcia: Grice, Leech, Marcjanik, Peisert,
Ożóg.

W1, W5, U1, K1

3.

Kulturowe determinanty językowej etykiety - polskie "proszę, dziękuję,
przepraszam". Problem funkcjonowania odmiennych kulturowo modeli
grzeczności. Grzeczność anglosaska (Leech), polska, rosyjska, grzeczność w
innych częściach świata. Ogólnopolski (miejski) i wiejski model grzeczności.
Reguły polskiej ogólnej etykiety językowej (Ożóg, Marcjanik, Antas). Reguły
wiejskiej grzeczności (Sikora).

W1, W2, W5, U1, K1
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4.

Pochodzenie polskiej i europejskiej grzeczności językowej - na przykładzie rozwoju
systemów adresatywno-honoryfikatywnych, opartych na relacji władzy i
solidarności. System patriarchalny, jego cechy i pozostałości w polskiej kulturze.
System dworsko-arystokratyczny i jego wpływy w Europie. System
administracyjno-nakazowy typu totalitarnego (obywatel, towarzysz).
Konsekwencje demokratyzacji stosunków społecznych (system demokratyczny i
pajdokratyczny). Szlachecki i chłopski rodowód polskich zwrotów
grzecznościowych.

W2, W5, K1

5. Przegląd wybranych form i funkcji grzecznościowych: powitania, pożegnania,
życzenia, przeroszenia (z elementami ćwiczeń i gry językowej). W2, W3, U2, K2

6.

Problem historycznych i pokoleniowych zmian w językowej grzeczności.
Rewolucyjne zmiany po 1989 roku i ich wpływ na zakres, funkcję i językowe formy
grzeczności Polaków. Syndrom zerwanego pasa transmisyjnego, konsekwencje
demokratyzacji i egalitaryzacji stosunków społecznych, emancypacji kobiet,
oddziaływania kulturowych prądów europejskich i światowych. Zagrożenia z tym
związane dla kultury i polskiej etykiety: brutalizacja języka, inwazja potoczności,
wulgarności itp.

W3, W4, U1, K1

7. Grzeczność w Internecie, nowych mediach elektronicznych i w dyskursie
publicznym. Zasady netykiety i higieny komunikacji. W4, U2, K2, K3

8.
Grzeczność młodego pokolenia (wybrane aspekty). Mechanizmy i zakres zmian
wywołanych inwazyjną obecnością tzw. "młodomowy" i odmian środowiskowych w
dzisiejszej polszczyźnie.

W4, K1

9. Jak dyskutować, żeby się nie kłócić? Zasady prowadzenia dyskusji. Problem języka
nienawiści w polityce i dyskursie publicznym. Jak poskromić hate? (dyskusja) W4, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
Uczęszczanie na wykłady i uczestniczenie w proponowanych dodatkowo
formach aktywności (gra, dyskusja, inscenizacja) oraz pozytywne
zaliczenie końcowego pisemnego kolokwium, zawierającego treści
wykładu i wymaganej lektury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Elementarna wiedza w zakresie zasad komunikowania interpersonalnego, grzecznościowych strategiach (zachowaniach)
komunikacyjnych oraz związku języka, kultury osobistej (dobrego wychowania) i obyczajowości (ogólna orientacja dot.
kompetencji komunikacyjno-kulturowej Polaków).
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Mowa Krakowa. Regionalizmy dawne i współczesne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd0300486a7e.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskami charakterystycznymi dla języka Krakowa na tle
zróżnicowania regionalnego współczesnej polszczyzny. Ponadto uświadomienie problemów związanych
z dawniejszym i współczesnym funkcjonowaniem regionalizmów. z uwzględnieniem aspektów komunikacyjnych
i kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student zna główne typy i źródła regionalizmów
krakowskich, obszary ich używania oraz historię ich
badania i opisywania, a także dostrzega zmiany
w zakresie funkcjonowania i postrzegania leksyki
regionalnej.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać cechy regionalne i świadomie się nimi
posługiwać, umie ocenić ich poprawność i zasadność
ich użycia w różnych sytuacjach.

EDY_K2_U02,
EDY_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student ma świadomość regionalnego zróżnicowania
polszczyzny i rozumie wartość kulturową
regionalizmów językowych jako elementu
niematerialnego dziedzictwa miasta i regionu.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02,
EDY_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. zróżnicowanie regionalne współczesnej polszczyzny; pojęcie regionalizmu
językowego; typy i źródła regionalizmów krakowskich; W1, U1, K1

2. funkcjonowanie regionalizmów (zakres użycia, pola tematyczne, funkcje,
postrzeganie, norma); W1, U1

3. regionalizmy jako składnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego; K1

4. tradycja i metodologia badań regionalizmów krakowskich. W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz opracowanie
wybranego zagadnienia w postaci pracy pisemnej.
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Ilustrowanie książek
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589564842.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z warsztatem pracy ilustratora, ze szczególnym
uwzględnieniem pracy koncepcyjnej. Zajęcia nie wymagają od studentów umiejętności rysowania ani
szczególnych zdolności manualnych. Ich celem jest przedstawienie narzędzi, które pozwolą na tworzenie ilustracji
w ramach dostępnych narzędzi oraz wskażą, jak dalej rozwijać nabyte umiejętności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie różnice między ilustracjami
różnego typu – ilustracją książkową, prasową,
infografiką, komiksem, concept artem.

EDY_K2_W06 projekt

W2 Student zna podstawowe techniki ilustracyjne,
zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe. EDY_K2_W06 projekt

W3 Student zna podstawowe założenia myślenia
konceptualnego i myślenia wizualnego. EDY_K2_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi odpowiedzieć dokonać analizy tekstu,
na którym pracuje, a następnie przedstawić
i uzupełnić zawartą w nim ideę w sposób wizualny,
dobierając stosowną technikę i narzędzia.

EDY_K2_U06 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów przedstawić swoją pracę,
uzasadniając decyzje projektowe. EDY_K2_K03 projekt

K2
Student jest gotów pogłębiać swoją wiedzę przez
poszukiwanie nowych technik i analizę prac uznanych
twórców.

EDY_K2_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 13

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Omówienie kontekstów, w których pojawia się ilustracja, oraz technik
ilustratorskich. Analiza briefu kreatywnego. W1, W2, W3, K2

2.
Ilustracja kontra rysunek – jak za pomocą prostych środków komunikować idee.
Stosowanie technik myślenia wizualnego i myślenia koncepcyjnego do
generowania pomysłów.

W3, U1
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3.
Praca z symbolem i metaforą – jak wykorzystać wrażliwość językową i
kompetencje polonistyczne przy tworzeniu ilustracji. Kompozycja typograficzna
jako ilustracja.

U1

4. Tworzenie ilustracji do wybranego tekstu kultury. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt



Sylabusy 164 / 281

Pismo narzędziowe w projektowaniu graficznym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589565242.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zainteresowanie studentów pismem narzędziowym i wprowadzenie go do ich prac projektowych.
Zajęcia mają kształtować zdolności estetyczne i wzbogacać kompetencje projektanckie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student rozumie budowę litery, Zna jej pochodzenie
historyczne i zasady konstruowania. Wie w jaki sposób
można wykorzystać liternictwo w projektowaniu
rożnych mediów.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystać różne narzędzia
do wykreślenia liter. Umie je zakomponować
i przygotować spójny projekt.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do prac projektowych oraz potrafi
przedstawić i uargumentować swoje wybory twórcze.
Ma wrażliwość artystyczną. Rozumie, że praca
w zawodzie wymaga ciągłego rozwoju swoich
kompetencji.

EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 5

poprawa projektu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
27

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zajęcia warsztatowe będą składać się z trzech części. Pierwsza obejmie naukę
jednego kroju kaligraficznego piórem ze stalówką ściętą, dzięki czemu studenci
wprawią się do pracy manualnej, poznają podstawowe zagadnienia związane z
kaligrafią i liternictwem. W części drugiej studenci zapoznają się z innymi
narzędziami pisarskimi — pędzle, flamastry, piórka trzcinowe, ostro zakończone
stalówki — i spróbują za ich pomocą wykreślić poznane wcześniej litery, zwracając
szczególną uwagę na zależność pomiędzy narzędziem i materiałem pisarskim a
wachlarzem uzyskanych efektów. W części trzeciej studenci wykorzystają zdobyte
umiejętności w zakresie pisma narzędziowego projektując okładkę wybranej przez
siebie książki. Podstawowym zagadnieniem badanym w tej części będzie wpływ
jaki na odbiór pracy projektowej ma dobór odpowiedniego kroju pisma i
technologii w jakiej wykonano literniczą część projektu. Zajęciom praktycznym
towarzyszyć będą prezentacje i dyskusje dotyczące historii pisma ręcznego, jego
technologii oraz dobrym i złym praktykom literniczym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i
przedstawienie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo (wszystkie poziomy nauczania)
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Grafika warsztatowa - miedzioryt
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589565703.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student w sposób praktyczny poszerza swoją wiedzę z zakresu edytorstwa.

C2 Student zdobywa umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej.

C3 Praktyczna wiedza pozwala lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania poligrafii.

C4 Ćwiczenia w pracowni graficznej pozwalają namacalnie zrozumieć na czym polega warsztat graficzny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student ma wiedzę z praktycznego wykonania obrazu
i druku. Techniki tradycyjne pozwalają mu zrozumieć
ewolucję grafiki książki od czasów najdawniejszych
do dziś.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi przygotować grafikę w wybranej
technice - od rysunku, poprzez przygotowanie
matrycy, po jej druk. Ta umiejętność rozwija jego
wrażliwość artystyczną i pozwala lepiej poznać zasady
projektowania graficznego.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do poszerzania wiedzy, rozwijania
swoich możliwości manualnych. EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Są trzy podstawowe techniki grafiki warsztatowej: druk wypukły, druk wklęsły i
druk płaski. Studenci poznają podstawy warsztatu wklęsłodrukowego. Na początek
krótki wykład prezentacyjny (grafiki, albumy, przykłady) i zapoznanie studentów
ze specyfiką pracy w pracowni graficznej (stanowiska pracy, BHP). Są to ćwiczenia
w pracowni graficznej. Temat prac dowolny. Student przygotowuje na początek
szkic pracy w zakresie własnych możliwości manualnych i zdolności. Prowadzący
zajęcia wybiera szkic i omawia ze studentem sposób obróbki matrycy, co później
owocuje sposobem druku na papierze. Przy ćwiczeniach warsztatowych,
porównywanie efektów pracy na poszczególnych etapach, indywidualna praca ze
studentem (rozmowy, korekta). Ważne, aby każdy student wykonując matrycę
poznał podstawowe tajniki techniczne warsztatu graficznego. Wydrukowanie
odbitki jest zwieńczeniem pracy przygotowawczej: rysunku, trawienia i preparacji
płyty. Prezentacja wydrukowanych odbitek graficznych. Praktyczna wiedza
pozwala lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania poligrafii.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład
konwencjonalny, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja Obecność i uczestnictwo w zajęciach, prezentacja
wykonanej pracy graficznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student ma przygotowanie teoretyczne z zakresu technik graficznych/drukarskich; - student ma wiedzę teoretyczną z
zakresu historii książki; - obecność na warsztatach jest obowiązkowa
Przedmiot wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.
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Współpraca redaktora i składacza (redakcja, skład i przygotowanie plików
do dalszych działań edytorskich)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589565363.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i praktycznych rozwiązań służących w pracy redaktora prowadzącego,
językowego i składacza.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie specyfikę pracy
w wydawnictwie lub firmie wydawniczej. Wie w jaki
sposób należy wykonać redakcję, adiustację, korektę
i skład publikacji.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykonać redakcję, adiustację, korektę
i skład książki przy użyciu narzędzia Microsoft Word.
Umie również przenieść skład do programu DTP.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do popularyzowania poprawności
językowej w pracy zawodowej. Rozumie, że
podnoszenie kwalifikacji zawodowych to proces ciągły.
Wie, jak ważna jest w procesie wydawniczym praca
zespołowa.

EDY_K2_K04,
EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 10

poprawa projektu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student uczy się wykonania adiustacji, korekty i składu za pomocą
zaawansowanych narzędzi (makra, znaczniki, style, style GREP, skrypty)
dostępnych w edytorze tekstu i programach DTP. Praca nad projektem
prowadzona jest w dwuosobowych zespołach: jedna z osób wykonuje prace
redakcyjne, a druga skład.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i
przedstawienie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo (trzeci rok studiów pierwszego stopnia i wszystkie lata drugiego
stopnia)
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Projektowanie modularne publikacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589565754.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania na siatkach modularnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie cel i zasady stosowania siatek
modularnych w projektach graficznych, w mediach
tradycyjnych i cyfrowych.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przygotować projekt publikacji
na siatce modułowej, z uwzględnieniem tekstu
i ilustracji.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnej pracy nad
projektem bazującym na siatce modułowej, oceny
rozwiązań kompozycyjnych, podejmowania decyzji
projektowych.

EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 10

konsultacje 2

poprawa projektu 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyjaśnienie na przykładach pojęć i zagadnień związanych z projektowaniem na
siatkach modułowych i składem tekstu na siatkach. Zaprezentowanie przykładów
projektów wykonanych na siatkach, omówienie wybranych projektów. Nauczenie
samodzielnej pracy z różnymi siatkami modułowymi, podanie przykładów
rozwiązań typowych problemów pojawiających się w pracy z siatkami. Omówienie
literatury dotyczącej projektowania na siatkach.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, metoda projektów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt Obecność na zajęciach, wykonanie ćwiczeń, zrealizowanie
projektów wraz z poprawkami.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo (trzeci rok studiów pierwszego stopnia i wszystkie lata drugiego
stopnia)
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Podstawy historycznego malarstwa temperowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589565927.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uświadomienie słuchaczom roli malarstwa temperowego w historii sztuki i książki

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu materiałów i narzędzi malarskich

C3 Zapoznanie studentów z podstawami historycznego malarstwa temperowego

C4 Ćwiczenia praktyczne pozwalające na poznanie się techniką malarstwa temperowego

C5 Uwrażliwienie studentów na estetykę w malarstwie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie historię malarstwa
temperowego, które miało wpływ na współczesną
książkę

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wstępnie zakomponować rysunek, co
może później wykorzystywać w innych pracach
projektowych

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do ciągłej pracy i uczy się
przyjmować uwagi na temat swojej pracy i dokonywać
korekt w swoim projekcie.

EDY_K2_K06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 5

konsultacje 1

poprawa projektu 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Omówienie podstaw malarstwa temperowego. Sposoby doboru środków:
materiały, narzędzia. Samodzielnie komponowanie i wykonanie pracy. Korekta i
końcowe omówienie wykonanej pracy. Celem jest rozwój wrażliwości estetycznej i
zdobycie podstaw wiedzy o technice temperowej i zastosowanie jej w praktyce.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metoda projektów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt obecność, systematyczna praca na zajęciach, oddanie projektu
zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot wyłącznie dla kierunku edytorstwo (wszystkie poziomy nauczania)
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Opracowanie redakcyjne książki dla dzieci
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd425ed4d8a0.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 1) orientuje się w rynku książki dla dzieci i młodzieży, typach publikacji, instytucjach z nim związanych.

C2 2) potrafi weryfikować jakość tekstów nadsyłanych do redakcji oraz książek wydanych na rynku polskim i rynkach
zagranicznych oraz wskazać na metody poprawy ich jakości merytorycznej, estetycznej, technicznej itd.

C3
3) potrafi umieścić daną książkę (tekst i/czy typ wydania) w określonym okresie historyczno-literackim, okresie
rozwoju rynku książki itp. ze względu na treść, styl języka i ilustracji, sposób i jakość wydania oraz ocenić w tym
kontekście, a także zaproponować współczesne sposoby jego wydania.

C4 4) ma świadomość konieczności rozwijania swoich kompetencji polonisty i redaktora oraz weryfikowania swojej
wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student orientuje się w rynku książki dla dzieci
i młodzieży, typach publikacji, instytucjach z nim
związanych.

EDY_K2_W03,
EDY_K2_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
weryfikować jakość tekstów nadsyłanych do redakcji
oraz książek wydanych na rynku polskim i rynkach
zagranicznych oraz wskazać na metody poprawy ich
jakości merytorycznej, estetycznej, technicznej itd.

EDY_K2_U02 projekt

U2

umieścić daną książkę (tekst i/czy typ wydania)
w określonym okresie historyczno-literackim, okresie
rozwoju rynku książki itp. ze względu na treść, styl
języka i ilustracji, sposób i jakość wydania oraz ocenić
w tym kontekście, a także zaproponować współczesne
sposoby jego wydania.

EDY_K2_U02 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student ma świadomość konieczności rozwijania
swoich kompetencji polonisty i redaktora oraz
weryfikowania swojej wiedzy.

EDY_K2_K03,
EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 6

przygotowanie opisu i interpretacji okazów 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1) Praca z książką ilustrowaną. W1, U1, U2, K1

2. 2) Redakcja książek licencyjnych i z zachowaniem praw autorskich (polskich i
zagranicznych). W1, U1, U2, K1
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3. 3) Redakcja utworów dawnych (polskich i tłumaczonych). W1, U1, K1

4. 4) Nowe propozycje polskich autorów – weryfikacja, redakcja, koncepcja. W1, U1, K1

5. 5) Redakcja różnych typów książek (obrazkowych, literatury, popularnonaukowych
itd.) oraz różnice w pracy z książkami dla odbiorców w różnym wieku. W1, U1, K1

6. 6) Praca z książką zleconą. W1, U1, K1

7. 7) Ocena koncepcji, opracowania redakcyjnego i wykonania różnych książek dla
dzieci, które ukazały się na rynku polskim w ostatnich latach. W1, U1, U2, K1

8. 8) Przypisy w książkach dla dzieci: cel, sposoby ujęcia i umieszczenia,
wykorzystanie ilustracji w funkcji przypisu. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien: 1) znać podstawowe zasady pracy redakcyjnej 2) posługiwać się znakami korektorskimi i systemem
śledzenia zmian 3) interesować się rynkiem książki dla dzieci i młodzieży.
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Stosowanie grepów w składzie i łamaniu książki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd425ec837f8.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z praktycznymi sposobami automatycznej i półautomatycznej
obróbki tekstu przy wykorzystaniu wyrażeń regularnych (grep) i pozyskiwania danych z plików tekstowych i baz
danych i formatowania zgodnego z wytycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 konstrukcję wyrażenia regularnego i elementy jego
składni. EDY_K2_W04 zaliczenie ustne, projekt
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W2 sposoby kodyfikacji pisma w systemach
informatycznych. EDY_K2_W04 zaliczenie ustne, projekt

W3 student zna formaty zapisu danych w plikach i pola
wykorzystania poszczególnych formatów. EDY_K2_W04 zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaproponować wyrażenie regularne pozwalające
przetworzyć tekst źródłowy do żądanego stanu. EDY_K2_U06 zaliczenie ustne, projekt

U2 rozwiązać problem informatyczny z użyciem wyrażeń
regularnych. EDY_K2_U06 zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań
i poszukiwania rozwiązania optymalnego. EDY_K2_K06 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kodowanie tekstu w systemach komputerowych. Struktura i sposób zapisu tekstu
w systemie. Przeszukiwanie tekstu. Wyrażenia regularne jako wzorce opisu tekstu.
Składnia wyrażenia regularnego. Zastosowanie wyrażeń regularnych w typowych
problemach przetwarzania tekstu. Struktura zapisu danych tekstowych w językach
znaczników i arkuszach kalkulacyjnych i systemach bazodanowych. Problemy
przetwarzania tekstu typowe w pracy edytorskiej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, rozwiązywanie zadań
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne, projekt obecność na zajęciach laboratoryjnych, oddanie zadań domowych i
projektów zaliczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.
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Redakcja tekstu angielskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589566327.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami redakcji tekstu w języku angielskim. Umiejętności te
mogą się przydać zarówno w pracy w wydawnictwie, jak i w mediach cyfrowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie różnice pomiędzy redakcją
tekstu w językach polskim i angielskim. Poznaje
zasady panujące w wydawnictwach angielskich.
Ćwiczy język i zdobywa nowe kompetencje zawodowe.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wykonać na tekście angielskim
podstawowe działania redakcyjne. EDY_K2_U07 zaliczenie na ocenę,

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podnoszenia swoich
kompetencji zawodowych i doskonalenia znajomości
języka obcego.

EDY_K2_K04,
EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

rozwiązywanie zadań problemowych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zajęcia przybliżają zasady redakcji w języku angielskim. Student uczy się
przygotowywać do edycji teksty o rożnym stopniu trudności. Poznaje przy tym
język obcy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i
przedstawienie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo (wszystkie poziomy nauczania)
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Typografia kinetyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589566606.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów na możliwości połączenia współczesnych technik komputerowych
z typografią. Zajęcia mają rozwijać kreatywność oraz myślenie przestrzenne i metaforyczne, co pomoże
studentom w opracowywaniu innych projektów na potrzeby mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna rolę znaku w komunikacji. Rozumie
znaczenie metafory wizualnej i sposobu jej budowania. EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,

projekt



Sylabusy 189 / 281

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi opracować koncepcję krótkiej animacji
przedstawiającej metaforę związaną z określonym
pojęciem oraz zrealizować ją w programie
komputerowym.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do poszerzania swoich kompetencji
zawodowych o umiejętność pracy z mediami
cyfrowymi. Ma świadomość, że techniki wydawnicze
rozwijają się bardzo szybko, dlatego warto ciągle
zdobywać nowe umiejętności pracy z nimi.

EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 10

konsultacje 2

poprawa projektu 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zajęcia obejmują wprowadzenie teoretyczne oraz opracowanie własnego projektu.
Studenci wybierają pojęcia i przygotowują animacje ilustrujące dane słowo. Dzięki
temu zadaniu mają lepiej zrozumieć rolę metafory wizualnej w powiązaniu ze
słowem i zdobyć umiejętność realizacji animacji w programach komputerowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i
przedstawienie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo (wszystkie poziomy nauczania)
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Wycena pracy redaktora i projektanta
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589567174.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest ukazanie studentom potencjalnych ścieżek kariery zawodowej. Prowadzący omówi typy
zatrudnienia, specyfikę pracy w różnych typach firm oraz sposoby zakładania własnej działalności i prowadzenia
firmy o profilu wydawniczo-edytorskim. Wskaże także zasady wyceny pracy redaktora i projektanta.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie zasady działania firmy
wydawniczej lub projektowej na rynku. EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,

prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wymienić główne elementy projektu,
nad którym pracuje edytor (opracowanie redakcyjne,
skład, projekt graficzny, projekt kampanii reklamowej,
materiał do internetu) oraz wskazać zasady wyceny
swojej pracy.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnej oceny swojej
pracy. Rozumie wartość pracy zespołowej
i konieczność współpracy z innymi uczestnikami
procesu wydawniczego. Zna również wartość literatury
i kultury oraz czuje potrzebę ich popularyzowania
poprzez przyszłą pracę zawodową.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K03,
EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

analiza problemu 5

przygotowanie projektu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące rynku pracy dostępnej dla edytorów,
sposobu zakładania własnej firmy, współpracy z klientem, zarządzania czasem i
pracą współpracowników oraz zasad wyceniania pracy na różnych etapach
projektu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów



Sylabusy 193 / 281

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, prezentacja Obecność, aktywność na zajęciach, wykonanie i
przedstawienie w formie prezentacji projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo (trzeci rok studiów pierwszego stopnia i wszystkie lata drugiego
stopnia)
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Digitalizacja kroju dawnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.1589567006.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami projektowania krojów pisma oraz z procesem opracowania
kroju pisma w formacie fontu cyfrowego. Podstawą ich pracy będzie krój pisma przygotowany dla dawnych
technik druku (typografia, miedzioryt, litografia). Studenci poznają również oprogramowanie do projektowania
i produkcji fontów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie zależność między dawnymi
technikami druku, a czasem obecnym. Wie, jaki wpływ
ma na formę znaku technika wyświetlania
i reprodukcji.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi przygotować projekt kilku znaków
danego pisma metodami analogowymi i cyfrowymi. EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do rozwijania swoich kompetencji
zawodowych. Płynnie łączy techniki starsze
ze współczesnymi, rozumie rolę tradycji w dzisiejszym
projektowaniu i umie ją twórczo wykorzystywać.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 10

konsultacje 2

poprawa projektu 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

blok I
Poznanie technik projektowania kroju pisma lub liternictwa: od projektu
wykonanego analogowo przy pomocy jednej z możliwych technik projektowania
do wstępnej dygitalizacji.

blok II
Wstępne opracowanie cyfrowe kroju pisma w edytorze fontów: 1. poprawne
wykreślanie liter i znaków, 2. pozycjonowanie znaków w glifach, 3. ustawianie
świateł międzyliterowych, 4. generowanie fontu

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt Obecność, aktywność na zajęciach, wykonanie i przedstawienie
w formie prezentacji projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo (wszystkie poziomy nauczania).
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Branding, tworzenie marki i współpraca z klientem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.210.5cd425eb04241.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z etapami procesu zarządzania marką, a także wyjaśnienie
jego praktycznych uwarunkowań i zastosowań. Kurs przedstawi studentowi cele, zasady i metodykę
strategicznego projektowania marki oraz współpracy z klientem. Kurs obejmuje omówienie podstawowych pojęć
związanych z procesami planowania, realizacji i wdrożeń systemów identyfikacji wizualnej marki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student rozumie w jaki sposób należy określić
założenia projektowe oraz dobór odpowiednich metod
projektowania marki. Posiada znajomość procesów
projektowych i dobrych praktyk przy budowaniu
komunikacji wizualnej marki.

EDY_K2_W06 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student posiada podstawowe umiejętności
przygotowania warsztatu kreatywnego z klientem.
Umie przygotować wstępne założenia projektowe,
które określają tożsamość marki i definiują jej
odbiorców. Potrafi także przeprowadzić analizę
sytuacji wyjściowej i wykonać badanie konkurencji.

EDY_K2_U06 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest zdolny do samodzielnego organizowania
własnej pracy oraz pracy w zespole projektowym.
Potrafi korzystać z wybranych metod projektowych
w trakcie pracy nad projektowaniem identyfikacji
wizualnej firmy.

EDY_K2_K06 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 199 / 281

1.

Branding w praktyce
Jak sprawić, by marki stały się bardziej ludzkie? Omówimy zmiany, które w
ostatnich latach wpłynęły na to, jak myśli się dzisiaj o markach.
Warsztaty z klientem
Jak stworzyć porywającą historię marki. O głębokiej analizie tego, co jest istotą
marki, produktu lub usługi.
Strategia Marki
Tożsamość marki, jej odbiorcy i otoczenie rynkowe. O tym, co ma wpływ na
wygląd (tożsamość wizualną) i język (komunikację marki).
Scenariusze projektowe
Co jest kluczowe w scenariuszu projektowym. O kierunku kreatywnym. Jak
stworzyć dokument dla klienta przed rozpoczęciem procesu projektowania.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja – aktywna obecność na zajęciach – udział w dyskusjach – terminowość
realizacji zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.
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Tworzenie treści internetowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.220.5cd425fae9391.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/1/E/SUM/tt.inter

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
1. Celem zajęć jest dostarczenie Studentom wiedzy z zakresu obsługi narzędzi internetowych używanych w pracy
edytora oraz redaktora. 2. Zajęcia pomogą Studentom w pracy nad promocją książki, wydawnictwa, fundacji
w internecie oraz promocji własnej twórczości w sieci internetowej. 3. Studenci poznają elementy pracy twórcy
treści reklamowych w obszarze promocji – copywritingu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Wiedza przekazywana podczas zajęć będzie łączyła
podstawy językoznawstwa z praktyką w obszarze
marketingu internetowego oraz uwzględniała
informacje z zakresu rozwoju języka reklamy
do czasów aktualnych.

EDY_K2_W05,
EDY_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Studenci po zakończonych zajęciach będą potrafili
napisać tekst na stronę internetową, przygotować
mailing, prowadzić bloga.

EDY_K2_U03,
EDY_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Studenci są gotowi do pracy w obszarze marketingu
treści.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Komunikacja internetowa – wprowadzenie
2. Specyfika komunikacji internetowej
3. Podstawowe pojęcia: insight, rtb, usp, target, kluczowy przekaz
4. UX copywriting
5. Personalizacja treści internetowych
6. Język korzyści (call to action, statystyki itp.)
7. Unikalność przekazu internetowego (USP)
8. Webwriting
9. Scenariusze wideo
10. Storytelling
11. SEO copywriting
12. Językoznawstwo pragmatyczne
13. Netykieta

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
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multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w
badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt

Przygotowanie tekstu reklamowego – tekstu na stronę www lub
artykułu internetowego. Ocena dostateczna – praca dobra Ocena
dobra – praca bardzo dobra lub praca dobra oraz obecność na
zajęciach Ocena bardzo dobra – praca bardzo dobra oraz
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. zainteresowanie komunikacją internetową 2. chęć pracy w zawodach związanych z nowymi mediami 3. otwarty umysł 4.
krytyczne myślenie
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Moduł do wyboru 3, WW Redakcja tekstów specjalistycznych-wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.220.1559038237.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zadaniami redakcji tekstów specjalistycznych, głównie naukowych oraz tłumaczonych,
a w tym: 1) nauka redakcji różnorodnych tekstów tłumaczonych funkcjonujących na rynku książki i nabywa
wiedzę o ich specyfice 2) nauka sporządzania aparatu krytycznego pozycji przekładanych i metod adaptacji
innych systemów opisu bibliograficznego 3) rozwijanie umiejętności wykonywania redakcji w systemie zmian 4)
rozwijanie umiejętności związane z kulturą języka, poprawnością językową, tekstami z różnych dziedzin i kultur 5)
nabycie świadomości potrzeby rozwijania swoich polonistycznych kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz
nabycie świadomości roli języka i książki we współczesnym świecie, edukacji oraz w kulturze

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna redakcje różnorodnych tekstów
tłumaczonych funkcjonujących na rynku książki
i nabywa wiedzę o ich specyfice. Zna zasady
sporządzania aparatu krytycznego pozycji
przekładanych i metod adaptacji innych systemów
opisu bibliograficznego.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
Student zna strukturę tekstu naukowego oraz rolę
metadanych i rozumie, jaka jest rola poszczególnych
elementów we współczesnej komunikacji naukowej

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykonać redakcję w systemie zmian.
Rozwija umiejętności związane z kulturą języka,
poprawnością językową, tekstami z różnych dziedzin
i kultur.

EDY_K2_U02,
EDY_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi zredagować poszczególne elementy
publikacji naukowej, w tym wykonać redakcję
przypisów i bibliografii

EDY_K2_U02,
EDY_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student nabywa świadomość potrzeby rozwijania
swoich polonistycznych kompetencji, wiedzy
i umiejętności oraz nabycie świadomości roli języka
i książki we współczesnym świecie, edukacji oraz
w kulturze.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K03,
EDY_K2_K04,
EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2
Student jest gotów do współpracy z autorami tekstów
naukowych oraz do redakcji językowej tekstów
naukowych bez naruszania ich integralności.

EDY_K2_K03,
EDY_K2_K04,
EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 8

przygotowanie do zajęć 8

zbieranie informacji do zadanej pracy 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1) Ustalanie praw autorskich do książki (tekstu, ilustracji, fontu itd.) i przekładu.
2) Nabywanie praw autorskich (zagraniczne umowy licencyjne).
3) Umowy z tłumaczem (typy, szczegółowość ustaleń, zapisy korzystne dla
tłumacza i dla wydawcy itd.).
4) Rola tłumacza i specyfika jego pracy nad przekładem różnych typów książek.
Praca z zespołem tłumaczy.
5) Ocena jakości tłumaczenia.
6) Problemy w tłumaczeniu i w redakcji tekstów z różnych języków i dotyczących
różnych kultur.
7) Przekłady zapośredniczone przez język i kulturę C.
8) Zasady ingerencji redaktora w tekst i wprowadzania zmian w przekładzie
(językowo-stylistycznych) i w stosunku do wersji oryginalnej (merytorycznych).
9) Redakcja książek z ilustracjami, specyfika tego typu publikacji i problemy
podczas pracy redakcyjnej.
10) Redakcja i opracowanie przekładów starych i nowych.
11) Różnice w pracy nad pojedynczym tytułem a serią.
12) Redakcja poezji i prozy.
13) Redakcja różnych typów książek: dla dzieci i dla młodzieży, literatury pięknej,
książek naukowych, specjalistycznych (np. poradniki psychologiczne, książki
kucharskie, encyklopedie i słowniki).
14) Adiustacja językowo-stylistyczna i korekta, opracowanie aparatu
pomocniczego przypisy, bibliografie, indeksy, cytaty itd.); metody zapisu w
polskich edycjach przypisów i bibliografii z innych systemów zapisu.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: 1) obecność na zajęciach i aktywny udział w
nich 2) przygotowywanie zadanych prac domowych (pisemnych i
ustnych) z zakresu redakcyjnego opracowania tekstu, weryfikacji
przekładów oraz redakcji książek wydanych, różnych edycji itd. 3)
napisanie końcowego testu sprawdzającego wiedzę i nabyte
umiejętności (redakcja 2 typów tekstów przełożonych:
literackiego i naukowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot w ramach ścieżki programowej Współczesne wydawnictwo dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku
Edytorstwo. Student powinien: 1) znać podstawowe zasady pracy redakcyjnej 2) posługiwać się znakami korektorskimi i
systemem śledzenia zmian 3) znać podstawowe zasady prawa autorskiego.
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Moduł do wyboru 3, WW Redakcja tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.220.5cd425fbaa42d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/mod3d/e/sum18/19

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zadaniami redakcji tekstów specjalistycznych, głównie naukowych oraz tłumaczonych,
a w tym: 1) nauka redakcji różnorodnych tekstów tłumaczonych funkcjonujących na rynku książki i nabywa
wiedzę o ich specyfice 2) nauka sporządzania aparatu krytycznego pozycji przekładanych i metod adaptacji
innych systemów opisu bibliograficznego 3) rozwijanie umiejętności wykonywania redakcji w systemie zmian 4)
rozwijanie umiejętności związane z kulturą języka, poprawnością językową, tekstami z różnych dziedzin i kultur 5)
nabycie świadomości potrzeby rozwijania swoich polonistycznych kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz
nabycie świadomości roli języka i książki we współczesnym świecie, edukacji oraz w kulturze

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna redakcje różnorodnych tekstów
tłumaczonych funkcjonujących na rynku książki
i nabywa wiedzę o ich specyfice. Zna zasady
sporządzania aparatu krytycznego pozycji
przekładanych i metod adaptacji innych systemów
opisu bibliograficznego.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W2
Student zna strukturę tekstu naukowego oraz rolę
metadanych i rozumie, jaka jest rola poszczególnych
elementów we współczesnej komunikacji naukowej.

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykonać redakcję w systemie zmian.
Rozwija umiejętności związane z kulturą języka,
poprawnością językową, tekstami z różnych dziedzin
i kultur.

EDY_K2_U02,
EDY_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi zredagować poszczególne elementy
publikacji naukowej, w tym wykonać redakcję
przypisów i bibliografii.

EDY_K2_U02,
EDY_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student nabywa świadomość potrzeby rozwijania
swoich polonistycznych kompetencji, wiedzy
i umiejętności oraz nabycie świadomości roli języka
i książki we współczesnym świecie, edukacji oraz
w kulturze.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K03,
EDY_K2_K04,
EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2
Student jest gotów do współpracy z autorami tekstów
naukowych oraz do redakcji językowej tekstów
naukowych bez naruszania ich integralności.

EDY_K2_K03,
EDY_K2_K04,
EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1) Ustalanie praw autorskich do książki (tekstu, ilustracji, fontu itd.) i przekładu.
2) Nabywanie praw autorskich (zagraniczne umowy licencyjne).
3) Umowy z tłumaczem (typy, szczegółowość ustaleń, zapisy korzystne dla
tłumacza i dla wydawcy itd.).
4) Rola tłumacza i specyfika jego pracy nad przekładem różnych typów książek.
Praca z zespołem tłumaczy.
5) Ocena jakości tłumaczenia.
6) Problemy w tłumaczeniu i w redakcji tekstów z różnych języków i dotyczących
różnych kultur.
7) Przekłady zapośredniczone przez język i kulturę C.
8) Zasady ingerencji redaktora w tekst i wprowadzania zmian w przekładzie
(językowo-stylistycznych) i w stosunku do wersji oryginalnej (merytorycznych).
9) Redakcja książek z ilustracjami, specyfika tego typu publikacji i problemy
podczas pracy redakcyjnej.
10) Redakcja i opracowanie przekładów starych i nowych.
11) Różnice w pracy nad pojedynczym tytułem a serią.
12) Redakcja poezji i prozy.
13) Redakcja różnych typów książek: dla dzieci i dla młodzieży, literatury pięknej,
książek naukowych, specjalistycznych (np. poradniki psychologiczne, książki
kucharskie, encyklopedie i słowniki).
14) Adiustacja językowo-stylistyczna i korekta, opracowanie aparatu
pomocniczego przypisy, bibliografie, indeksy, cytaty itd.); metody zapisu w
polskich edycjach przypisów i bibliografii z innych systemów zapisu.

W1, U1, K1

2.

1) Redakcja struktury artykułu naukowego oraz metadanych
2) Redakcja monografii naukowych (jedno- i wieloautorskich)
3) Redakcja opisów bibliograficznych i zmiana stylu bibliograficznego
4) Tworzenie indeksów
5) Przygotowanie wersji online publikacji naukowych

W2, U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot w ramach ścieżki programowej Współczesne wydawnictwo dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku
Edytorstwo. Student powinien: 1) znać podstawowe zasady pracy redakcyjnej 2) posługiwać się znakami korektorskimi i
systemem śledzenia zmian 3) znać podstawowe zasady prawa autorskiego.
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Moduł do wyboru 3, EE Projektowanie interfejsów użytkownika i stron
www-wykład

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.220.1559038365.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z metodami i technikami projektowania, testowania i oceny interfejsów użytkownika.
Zapoznanie studentów z najczęściej popełnianymi błędami, metodami ich unikania i dobrymi praktykami
projektowymi w zakresie interfejsów użytkownika. Zapoznanie studentów z narzędziami i programowania
do projektowania i prototypowania interfejsów użytkownika i stron www.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i jest w stanie scharakteryzować
elementy interfejsów, wybrane metody ich
projektowania wskazać problemy jakie mogą się
pojawiać oraz metody ich rozwiązania. Zna także
podstawowe style interfejsów, typy prototypów oraz
jest w stanie wymienić i objaśnić wybrane metody
analizy i oceny interfejsów użytkownika. Student zna
narzędzia stosowane do projektowania
i prototypowania interfejsów użytkownika.

EDY_K2_W06 zaliczenie pisemne

W2
Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii
i metod tworzenia stron internetowych i aplikacji
mobilnych. Rozumie specyfikę podejścia analitycznego
wobec produktów interaktywnych.

EDY_K2_W06 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student umie zaprojektować, przetestować oraz
ocenić interfejs użytkownika dostosowując go
do konkretnej sytuacji i docelowego
użytkownika.Potrafi wyszukać, opracować
i przedstawić zagadnienia dotyczące interakcji
człowiek-komputer.

EDY_K2_U06 zaliczenie pisemne

U2

Operować konstruktami teoretycznymi, wykorzystuje
znajomość metod analitycznych i koncepcji
teoretycznych przy analizie wybranego produktu
interaktywnego oraz rozpoznaje właściwe konteksty
analityczne.

EDY_K2_U06 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student zdobywa podstawy metodologiczne,
niezbędne przy pracy naukowej nad produktem
interaktywnym, ukierunkowane na refleksję
teoretyczną, wykazuje gotowość do wykorzystania
wiedzy i umiejętności w propagowaniu pogłębionej
wiedzy na temat produktów interaktywnych
i Internetu. Zdobywa też kompetencję do pracy
analitycznej, wydawniczej i dziennikarskiej,
zorientowanej na pogłębioną refleksję nad produktem
interaktywnym.

EDY_K2_K06 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Typy i wykorzystanie interfejsów użytkownika 2. Analiza użytkowników i pojęcie
persony 3. Analiza zadań 4. Style interfejsów 5. Modele wejścia-wyjścia 6.
Architektura interfejsu użytkownika 7. Percepcja i jej wpływ na projektowanie
interfejsów 8. Wzorce projektowe 9. Metody oceny interfejsów 10. Testowanie
interfejsów 11. Narzędzia informatyczne w projektowaniu interfejsów 12.
Prototypy i narzędzia do ich budowy

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów.
Obecność na zajęciach. Aktywny udział w zajęciach, zaangażowanie w
dyskusjach problemowych. Znajomość oraz literatury i metod
analitycznych. Przygotowanie projektu produktu interaktywnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot w ramach ścieżki programowej Edytorstwo elektroniczne dostępny wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.



Sylabusy 212 / 281

Moduł do wyboru 3, EE Projektowanie interfejsów użytkownika i stron www
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.220.5cd425fbd1aea.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/mod3a/E/14/15

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z metodami badań użytkowników, tworzenia person i scenariuszy użycia. Zapoznanie
studentów z projektowaniem architektury informacji i systemów nawigacji, treści w produktach interaktywnych.
Zapoznanie studentów z metodami testowania produktów interaktywnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i jest w stanie scharakteryzować
elementy interfejsów, wybrane metody ich
projektowania wskazać problemy jakie mogą się
pojawiać oraz metody ich rozwiązania. Zna także
podstawowe style interfejsów, typy prototypów oraz
jest w stanie wymienić i objaśnić wybrane metody
analizy i oceny interfejsów użytkownika. Student zna
narzędzia stosowane do projektowania
i prototypowania interfejsów użytkownika.

EDY_K2_W06
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań

W2
Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii
i metod tworzenia stron internetowych i aplikacji
mobilnych. Rozumie specyfikę podejścia analitycznego
wobec produktów interaktywnych.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student umie zaprojektować, przetestować oraz
ocenić interfejs użytkownika dostosowując go
do konkretnej sytuacji i docelowego
użytkownika.Potrafi wyszukać, opracować
i przedstawić zagadnienia dotyczące interakcji
człowiek-komputer.

EDY_K2_U06 projekt

U2

Operować konstruktami teoretycznymi, wykorzystuje
znajomość metod analitycznych i koncepcji
teoretycznych przy analizie wybranego produktu
interaktywnego oraz rozpoznaje właściwe konteksty
analityczne.

EDY_K2_U06
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student zdobywa podstawy metodologiczne,
niezbędne przy pracy naukowej nad produktem
interaktywnym, ukierunkowane na refleksję
teoretyczną, wykazuje gotowość do wykorzystania
wiedzy i umiejętności w propagowaniu pogłębionej
wiedzy na temat produktów interaktywnych
i Internetu. Zdobywa też kompetencję do pracy
analitycznej, wydawniczej i dziennikarskiej,
zorientowanej na pogłębioną refleksję nad produktem
interaktywnym.

EDY_K2_K06
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

rozwiązywanie zadań problemowych 20

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0



Sylabusy 214 / 281

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. WPROWADZENIE DO USER EXPERIENCE - Dziedzina i definicje. Ważne osoby,
wynalazki, trendy. Warsztaty wprowadzające do projektowania produktów
interaktywnych.
2. USER EXPERIENCE - UX Design, Design and Product Thinking - a podejście do
tworzenia produktów interaktywnych. Gdzie zaczyna i kończy się UX? Brief,
analiza rynku, konkurencji. Typy użytkowników. Cele biznesowe i użytkowe.
3. WZORCE I METODY PROJEKTOWE Architektura informacji, tworzenie diagramów
i przepływów. Kontekst użycia, Persony, Scenariusze, Sortowanie kart. Warsztaty
projektowania responsywnych stron metodą "Mobile first" oraz aplikacji mobilnych
według wytycznych "Material Design"
4. PROJEKTOWANIE Dlaczego narracja ma znaczenie? Wizja i strategia produktu
interaktywnego. Story Mapping, Storytelling. Interaktywne prototypowanie.
5. TREŚCI, DANE, FORMULARZE "Content is the King" - jak projektować zawartość i
treści? Warsztaty tworzenia artykułów, postów, galerii. Projektowanie formularzy.
Produkt w organizacji. Systemy CMS, CRM, ERP.
6. BADANIA I TESTY UX "Design is how it works" - metody badań i testy
użyteczności. ROI. Warsztaty prowadzenia audytów i testów (Checklist, Test Kruga
i 5s, Testy A/B).
7. ROZWÓJ PRODUKTU Motywacje i oczekiwania względem marki, badanie
doświadczeń i trafne planowanie rozwoju usługi lub produktu na rynku. Budowanie
produktu zgodne z Agile i Lean Start-up. Ewaluacja czyli metody i narzędzia do
testowania. Tworzenie i czytanie Journey Maps. Innowacje, ROI i Customer
Experience.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt,
raport, wyniki badań

Obecność na zajęciach. Aktywny udział w zajęciach,
zaangażowanie w dyskusjach problemowych. Znajomość
oraz literatury i metod analitycznych. Przygotowanie
projektu produktu interaktywnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot w ramach ścieżki programowej Edytorstwo elektroniczne dostępny wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 3, PP Grafika komputerowa-wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.220.1559038519.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z metodami projektowania graficznego. Przekazanie wiedzy z zakresu kompozycji,
zarządzania procesem kreacji. Pokazanie studentom problemów, wynikających ze współpracy z wieloma
podmiotami niezbędnymi do finalizacji projektu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 216 / 281

W1

Student zna i rozumie metody projektowania
graficznego. Posiada podstawową wiedzę z zakresu
kompozycji i zarządzania procesem kreacji. Dostrzega
problemy, wynikające ze współpracy z wieloma
podmiotami niezbędnymi do finalizacji projektu.

EDY_K2_W04,
EDY_K2_W06 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi posługiwać się metodami
projektowania graficznego. Umie także wykorzystywać
praktycznie wiedzę z zakresu kompozycji i zarządzania
procesem kreacji. Potrafi również zapobiegać
problemom, wynikającym ze współpracy z wieloma
podmiotami niezbędnymi do finalizacji projektu.

EDY_K2_U02,
EDY_K2_U06 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych przez całe życie. Potrafi
w współpracować w procesie wydawania książki,
publikacji elektronicznej czy innego projektu
wydawniczego.

EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kompozycja projektu i jej rodzaje:
Kompozycja symetryczna, asymetryczna, kompozycja otwarta i zamknięta,
kompozycja dynamiczna i statyczna.
Inspiracje w pracy projektanta, znaczenie znajomości zagadnień związanych z
poszczególnymi projektami.
Rodzaje grafiki (bitmapowa, wektorowa) ich zalety i wady oraz przykładowe
zastosowania, wybór narzędzia do realizacji poszczególnych zadań projektowych.
Techniki introligatorskie w procesie projektowania, wpływ zastosowanych technik
introligatorskich na całościowy odbiór projektu, zastosowanie technik
introligatorskich jako elementu uszlachetniającego publikację.
Specyfika projektowania różnego typu publikacji.
Modele koloru i ich zastosowanie (Książki koloru/próbniki):
Kolory dodatkowe w procesie projektowania (Toyo, Trumatch, Pantone, HKS).
Rozdzielczość obrazu w projekcie a rozdzielczość druku, formaty zapisu (psd, tiff,
jpg, pdf), problem kompresji stratnej i bezstratnej.
Kolor jako informacja. Kolor a czytelność. Wpływ otoczenia na odbiór reprodukcji
barwnych.
Tekst a obraz:
Typografia jako element grafiki.
Łączenie tytułu z obrazem lub blokiem tekstu.
Ilustracja a tekst, kwestia nadrzędności.
Budowanie hierarchii tekstu.
Projektant a drukarnia:
Popularne techniki druku: offset, sitodruk, litografia, fleksografia, druk cyfrowy.
Wymagania technologiczne: spady, zalewki.
Rodzaje papieru i wykończenia.
Gramatury papieru stosowane w publikacjach.
Metody uszlachetniania druków.
Falcowanie publikacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, prezentacja Wykonanie samodzielniej pracy projektowej oraz jej obrona.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu typografii i edytorstwa. Podstawowa wiedza z zakresu obsługi programów edytorskich i
graficznych. Przedmiot w ramach ścieżki programowej Projektowanie publikacji dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku
Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 3, PP Grafika komputerowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.220.5cd425fc08045.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/mod3c/e/sum15/16

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z metodami projektowania graficznego. Przekazanie wiedzy z zakresu kompozycji,
zarządzania procesem kreacji. Pokazanie studentom problemów, wynikających ze współpracy z wieloma
podmiotami niezbędnymi do finalizacji projektu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie metody projektowania
graficznego. Posiada podstawową wiedzę z zakresu
kompozycji i zarządzania procesem kreacji. Dostrzega
problemy, wynikające ze współpracy z wieloma
podmiotami niezbędnymi do finalizacji projektu.

EDY_K2_W04,
EDY_K2_W06 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi posługiwać się metodami
projektowania graficznego. Umie także wykorzystywać
praktycznie wiedzę z zakresu kompozycji i zarządzania
procesem kreacji. Potrafi również zapobiegać
problemom, wynikającym ze współpracy z wieloma
podmiotami niezbędnymi do finalizacji projektu.

EDY_K2_U02,
EDY_K2_U06 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych przez całe życie. Potrafi
w współpracować w procesie wydawania książki,
publikacji elektronicznej czy innego projektu
wydawniczego.

EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

rozwiązywanie zadań problemowych 10

analiza problemu 10

przygotowanie projektu 30

konsultacje 5

poprawa projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kompozycja projektu i jej rodzaje:
Kompozycja symetryczna, asymetryczna, kompozycja otwarta i zamknięta,
kompozycja dynamiczna i statyczna.
Inspiracje w pracy projektanta, znaczenie znajomości zagadnień związanych z
poszczególnymi projektami.
Rodzaje grafiki (bitmapowa, wektorowa) ich zalety i wady oraz przykładowe
zastosowania, wybór narzędzia do realizacji poszczególnych zadań projektowych.
Techniki introligatorskie w procesie projektowania, wpływ zastosowanych technik
introligatorskich na całościowy odbiór projektu, zastosowanie technik
introligatorskich jako elementu uszlachetniającego publikację.
Specyfika projektowania różnego typu publikacji.

W1, U1, K1

2.

Modele koloru i ich zastosowanie (Książki koloru/próbniki):
Kolory dodatkowe w procesie projektowania (Toyo, Trumatch, Pantone, HKS).
Rozdzielczość obrazu w projekcie a rozdzielczość druku, formaty zapisu (psd, tiff,
jpg, pdf), problem kompresji stratnej i bezstratnej.
Kolor jako informacja. Kolor a czytelność. Wpływ otoczenia na odbiór reprodukcji
barwnych.

W1, U1, K1

3.

Tekst a obraz:
Typografia jako element grafiki.
Łączenie tytułu z obrazem lub blokiem tekstu.
Ilustracja a tekst, kwestia nadrzędności.
Budowanie hierarchii tekstu.

W1, U1, K1

4.

Projektant a drukarnia:
Popularne techniki druku: offset, sitodruk, litografia, fleksografia, druk cyfrowy.
Wymagania technologiczne: spady, zalewki.
Rodzaje papieru i wykończenia.
Gramatury papieru stosowane w publikacjach.
Metody uszlachetniania druków.
Falcowanie publikacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, prezentacja Wykonanie samodzielniej pracy projektowej oraz jej obrona.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu typografii i edytorstwa. Podstawowa wiedza z zakresu obsługi programów edytorskich i
graficznych. Przedmiot w ramach ścieżki programowej Projektowanie publikacji dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku
Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 3, EN Pracownia edytora- wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.220.1589545602.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zadaniami edytora naukowego

C2 Omówienie metod wydawania tekstów na przykładach edycji zagranicznych i polskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 historyczny rozwój metod edytorskich EDY_K2_W04 egzamin ustny
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W2 zasady stosowania metod edytorskich w zależności
od charakteru tekstu i rodzaju edycji EDY_K2_W04 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować wiedzę teoretyczną do opracowania edycji
konkretnego tekstu EDY_K2_U05 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia pracy edytora służącej popularyzacji kultury
polskiej

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K05 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przekazy i ich rola w pracy tekstologa
Warianty i redakcje tekstu.
Metoda stemmatyczna - omówienie przykładów
Podstawa tekstowa edycji - omówienie przykładów
Copy-text i best-text
Krytyka genetyczna
Omówienie najważniejszych przedsięwzięć edytorskich w Polsce XX/XXI wieku

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny egzamin ustny na podstawie wykładu i literatury przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zaliczenie modułu 2: Archiwa pisarzy
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Moduł do wyboru 3, EN Pracownia edytora
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.220.1589545184.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zadaniami edytora opracowującego wydanie tekstu literackiego i paraliterackiego

C2 Przedstawienie konkretnych edycji naukowych jako wzorca w pracy wydawcy naukowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zasady sporządzania naukowej edycji tekstu EDY_K2_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Zgromadzić przekazy i dobrać odpowiednie narzędzia
edytorskie EDY_K2_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałania w grupie zajmującej się edycją tekstu EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Skompletowanie warsztatu edytora:
- dostępne bibliografie i katalogi zbiorów bibliotecznych i archiwalnych
- słowniki językowe
- słowniki biograficzne
- źródła encyklopedyczne służące do komentarza

W1, U1

2. Zapoznanie się z edycjami różnego rodzaju, analiza metod stosowanych przez
edytorów W1

3. Komentarz w edycji naukowej i popularnonaukowej W1

4. Przygotowanie edycji krótkiego tekstu (praca w grupach) W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie aktywny udział w pracy grupowej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność na zajęciach.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zaliczenie modułu 2: Archiwa pisarzy 
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Edytorskie seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.2C0.5cd425f7cd2f7.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPl/s.mgr/IIsE

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
10.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 założenia i cele pracy edytora naukowego. EDY_K2_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
przygotować naukową edycję tekstu, także krytyczną,
opatrzoną stosownym wstępem, notą, komentarzem
i aparatem krytycznym.

EDY_K2_U04,
EDY_K2_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współpracy w zespole opracowującym edycję
krytyczną oraz ciągłego doskonalenia swoich
umiejętności.

EDY_K2_K03,
EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 300

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
350

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 100

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Gruchała
Oficyna Poetów i Malarzy, jej publikacje i autorzy.

Przedmiotem zainteresowania będzie działalność londyńskiego wydawnictwa
działającego w latach 1950-2007, ukazana na tle życia kulturalnego emigracji
powojennej. Analizie poddany zostanie repertuar Oficyny i twórczość autorów z
nią związanych. Podstawą będzie archiwum wydawnictwa przechowywane na
Gołębiej 14. Tematy prac magisterskich będą oparte na zasobach archiwum:
listach, materiałach redakcyjnych, egzemplarzach kwartalnika „Oficyna Poetów” i
książkach wydanych przez małżeństwo Bednarczyków.

W1, U1, K1

2.

Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Skorupa
Edytorstwo tekstów literackich i prasowych z XIX wieku i początku XX stulecia
Magisterskie seminarium edytorskie poświęcone jest sztuce edycji tekstów
literackich i prasowych z XIX wieku i początku XX stulecia. Zajęcia mają
przygotować studentów do świadomego podejmowania decyzji edytorskich
dotyczących zakresu modernizacji tekstów, segmentacji, ingerowania w
interpunkcję, wprowadzania koniektur, emendacji. Ważne jest też wprowadzenie
w sztukę prawidłowego redagowania komentarzy oraz not edytorskich.

W1, U1, K1

3.

Prowadzący: dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba
Literatura popularna w szesnastym i siedemnastym wieku. Historia druków i
edycje tekstów

Podczas seminarium będziemy się zajmować dawnymi bestsellerami. Naszą
uwagę skupimy przede wszystkim na opracowywaniu współczesnych wydań
tekstów polskojęzycznych, po które najchętniej sięgali szesnasto- i
siedemnastowieczni czytelnicy w Rzeczypospolitej. Będziemy:
- poszukiwać przekazów książek wielokrotnie wznawianych w dużych nakładach,
ale nieraz prawie zupełnie zaczytanych;
- przygotowywać transliterację tekstów;
- pracować nad ich transkrypcją, czyli modernizacją, która zachowuje cechy
dawnego języka, ale uprzystępnia lekturę współczesnemu czytelnikowi;
- opracowywać komentarze do tekstu, żeby wyjaśnić miejsca trudno dziś
zrozumiałe.
Seminarium będzie więc miało charakter tekstologiczny. Uczestnicząc w nim,
będzie jednak można pracować nie nad wydaniem dawnego tekstu, ale nad
rozprawą poświęconą bestsellerowym drukom, niekoniecznie utrwalającym teksty
literackie. Będzie można zająć się typografią i architekturą książki (w aspekcie
komparatystycznym, badając także europejskich krewniaków polskich książek)
czy historią ich produkcji, dystrybucji i czytelnictwa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Każdy z prowadzących ogłosi szczegółowe warunki zaliczenia na
początku kursu.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Każdy z prowadzących ogłosi warunki zaliczenia na początku semestru.
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Literatura polska po 1989 roku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.2C0.5cc6f76e142a4.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPl/wspólne/sum/1/I

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ważnymi zjawiskami i dziełami literackimi ostatniego trzydziestolecia.
Zostaną one przedstawione w kontekście zachodzących w tym czasie przemian politycznych, rynkowych
i kulturowych, z uwzględnieniem zarówno specyfiki polskiej kultury współczesnej jak i zjawisk globalnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze zjawiska literackie i utwory literatury
polskiej po roku 1989

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2
filozoficzne, kulturowe i ekonomiczne podstawy
przemian twórczości artystycznej ostatniego
trzydziestolecia.

EDY_K2_W01,
EDY_K2_W03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
interpretować poszczególne zjawiska i  teksty
literackie i postrzegać je w kontekście całej
współczesnej kultury.

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2 wskazać i uzasadnić przemiany języka artystycznego
w literaturze polskiej XX i XXI wieku.

EDY_K2_U01,
EDY_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dojrzałego formułowania sądów związanych z oceną
poszczególnych zjawisk i dzieł literackich i ich
związków z najważniejszymi problemami
współczesności.

EDY_K2_K02 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 15



Sylabusy 232 / 281

przygotowanie do egzaminu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla

przedmiotu

1.

W ramach kursu z Literatury polskiej po 1989 roku student przygotowuje do egzaminu zagadnienia tematyczne, w ramach których obowiązuje go znajomość tekstów i opracowań oraz wybranych utworów. Te zagadnienia, zostaną omówione w czasie zajęć w oparciu o konkretne teksty literackie i krytycznoliterackie z listy lektur obowiązkowych i/lub uzupełniających. Wyboru
zagadnień i tekstów dokonują prowadzący poszczególne grupy ćwiczeniowe.

KONTEKSTY LITERATURY I UWARUNKOWANIA ŻYCIA LITERACKIEGO PO ROKU 1989:
1. CEZURY, MITY ZAŁOŻYCIELSKIE, CHRONOLOGIE, SYNTEZY
2. EKONOMIE I RYNKI LITERATURY
3. ŻYCIE LITERACKIE PO ROKU 1989 (czasopisma, nagrody literackie, instytucje, obiegi literatury)

ZAGADNIENIA LITERACKIE:
1. POEZJA KRĘGU „BRULIONU”
2. STARZY MISTRZOWIE W POEZJI POLSKIEJ NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU
3. KLASYCYZM W POEZJI PO 1989 ROKU
4. NEOAWANGARDA POETYCKA NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU
5. LITERATURA ZAANGAŻOWANA
6. LITERACKIE NOSTALGIE. Literatura „małych ojczyzn” i „Nowy prowincjonalizm
7. „KOBIETY I DUCH INNOŚCI” – FEMINIZM I LITERATURA FEMINISTYCZNA PO 1989 ROKU
8. LITERATURA POSTMODERNISTYCZNA
9. DOŚWIADCZENIE HISTORII W LITERATURZE PO ROKU ‘89
10. LITERACKIE POLITYKI TOŻSAMOŚCI
11. PROZA NIEFIKCJONALNA
12. FANTASTYKA W LITERATURZE
13. DRAMAT I TEATR PO ROKU ’89

TWÓRCZOŚĆ WYBRANYCH PISARZY TRZYDZIESTOLECIA

W1, W2, U1, U2, K1

2.

1. CEZURY, MITY ZAŁOŻYCIELSKIE, CHRONOLOGIE, SYNTEZY

Teksty obowiązkowe
Maria Janion, Zmierzch paradygmatu, [w:] tejże: „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”, Warszawa 1996, s. 5-23.
Janusz Sławiński, Zanik centrali, „Kresy” 1994, nr 2 (18); przedruk [w:] tegoż: Prace wybrane, t. 5: Przypadki poezji, Kraków 2001, s. 335-339.
Błażej Warkocki, Świat poprzestawiany. Literatura, opowieści emancypacyjne i przełom epistemologiczny, „Wielogłos” 2012, nr 1 (11), s. 21-38. Albo w: Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 254-277.
Joanna Orska, Rytuał przełomu. Wstęp, w: tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006.
Przemysław Czapliński, Opowieść o potrójnym wybuchu; Nieruchomienie centrum, w: tegoż: Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007.
Przemysław Czapliński, Pogrzeb założycielski, w: tegoż, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009, s. 253-266
Karol Maliszewski, Przełomy i pokolenia bez kobiet, w: Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, red. Agnieszka Kwiatkowska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Joanna Grądziel-Wójcik, Kraków 2018.
Igor Stokfiszewski, Poezja a demokracja, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 10; przedruk: tegoż: Zwrot polityczny, Warszawa 2009, s. 106-112.
Tomasz Mizerkiewicz, Niewspółczesność. O możliwej historii literatury polskiej po 1989 roku. „Wielogłos” 2020, nr 4.

Teksty uzupełniające:
Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych, pod red. P. Mareckiego, I. Stokfiszewskiego i M. Witkowskiego (2002); tu m.in. Wszyscyśmy z White’a,
s. 7–12.
Igor Stokfiszewski, Zwrot polityczny (zamiast wstępu) oraz Zwrot polityczny. Parametry [w:] tegoż, Zwrot polityczny. Warszawa 2009, s. 5.
Polityka literatury. Przewodnik Krytyki Politycznej, pod red. K. Dunin, Warszawa 2009.
Paweł Kaczmarski. Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem. Argumenty za nową cezurą. „Wielogłos” 2020, nr 4.

2. EKONOMIE I RYNKI LITERATURY

Teksty obowiązkowe:
Dariusz Nowacki, (Nie) widzialna ręka rynku. Proza polska lat 90. w nowych sytuacjach, „Dykcja” 9/10 1998, s. 110-118. Albo Dwanaście groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. [w:] tegoż, Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków 1999, s. 14–37.
Kinga Dunin, Normalka [w:] Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. D. Nowacki i K. Uniłowski. Katowice 2003, s. 92-99 (pierwodruk: „Megaron”, dod. do „Kurier Czytelniczy”, nr 65/2000).
Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu: Raport z badań, red. G. Janowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Kraków 2014. Stąd obowiązkowo: Wstęp, Literatura a ekonomia, Literatura a media, s. 16-63.
Maja Staśko, Poeta precarius, „Krytyka Polityczna” 2016, https://krytykapolityczna.pl/kultura/poeta-precarius/
Marek Krajewski, Kultura popularna jako kultura dominująca [w:] Kultury kultury popularnej. Poznań 2005, s.15–104.

Teksty uzupełniające:
Dominik Antonik, Przemysł autobiografii. Ghostwriting, kultura sławy i utowarowienie tożsamości, „Tekst Drugie” 1/2019.
Przemysław Czapliński, Gry w prestiż. Przedmowa [w:] J.F. English, Ekonomia prestiżu, Warszawa 2013, s. 7–24.
Krzysztof Uniłowski, Chcieliśmy rynku. „Teksty Drugie” 2002 nr1-2

3. ŻYCIE LITERACKIE PO ROKU 1989 (czasopisma, nagrody literackie, instytucje, obiegi literatury)

Teksty obowiązkowe:
Przemysław Czapliński, Literatura jest gdzie indziej [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 95-125.
Kinga Dunin, Literatura polska czy literatura w Polsce. „Ex Libris” 1994, nr 48
Dariusz Nowacki, Twarz i dzieło. Pisarze wśród mediów masowych [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 59- 76.
Krzysztof Uniłowski, Proza środka”, czyli stereotyp literatury nowoczesnej [w:] tegoż: Granice nowoczesności. Katowice 2006.

Teksty uzupełniające:
Przemysław Czapliński, Inwolucja [w:] tegoż, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków 2007, s. 17–46.
Przemysław Czapliński, Niezależność (O dziedzictwie „bruLionu”) [w:] tegoż, Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90. Kraków 2002, s. 43–59.
Maciej Maryl, _życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych. Warszawa 2015. [Rozdziały: Życie literackie w internecie. Jak konceptualizować? Jak badać? , s. 95–134; Wandale i luddyści. Literatura wobec nowych technologii komunikacyjnych s. 62-94].
Piotr Marecki, Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku. Kraków 2005 [wybrane czasopisma].
Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań red. G. Jankowicz, P. Marecki, A. Pałecka, J. Sowa, T. Warczok, Kraków 2014 Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, red. G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński, Kraków 2014.

W1, W2, U1
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3.

I. ZAGADNIENIA LITERACKIE (obowiązuje znajomość tekstów i opracowań)

1. POEZJA KRĘGU „BRULIONU”

Wybrane teksty poetyckie

Teksty obowiązkowe:
Marian Stala, Polkowski, Machej, Świetlicki, Tekieli. „Teksty Drugie” 1990, nr 1 (przedruk w: tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997, s. 145–163).
Joanna Orska, Mit prywatności. Liryczne narracje lat 90. [w:] Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006, s. 23–36.

Teksty uzupełniające:
Aleksandra Polewczyk, Planeta „brulion” [w:] tejże, Na początku był „brulion”. O modelach kultury i poezji roczników sześćdziesiątych. Kraków 2017, s. 15–42.

2. STARZY MISTRZOWIE W POEZJI POLSKIEJ NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Wybrane teksty poetyckie (Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza)

Teksty obowiązkowe:
Marian Stala, Coś się skończyło, nic się nie chce zacząć („Tygodnik Powszechny” 2000, nr 2: http://www.tygodnik.com.pl/literatura90/stala.html)
Andrzej Skrendo, Starzy poeci i nowa rzeczywistość – Miłosz i nie tylko [w:] tegoż, Poezja modernizmu. Kraków 2005, s. 219–229.

Teksty uzupełniające:
Marian Stala, O porządkowaniu poezji po roku 1989 („Nowa Dekada Krakowska” 2016, nr 6, s. 6–13: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2016/06/Nowa-Dekada-Krakowska-2015-nr-6.pdf; z głosami w dyskusji – przede wszystkim Aliny Świeściak).
Wojciech Ligęza, Niezgoda na frywolność form. Poezja mistrzów w czasach wielkiej zmiany [w:] Literatura wobec nowej rzeczywistości, pod red. G. Matuszek. Kraków 2005, s. 77–99.

3. KLASYCYZM W POEZJI PO 1989 ROKU

Wybrane teksty poetyckie

Teksty obowiązkowe:
Karol Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy [w:] tegoż, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji. Bydgoszcz 1999, s. 85–93.
Piotr Śliwiński, Klasycyzm i hermeneutyka upadku oraz Klasycyzm po modernizmie [w:] tegoż, Horror poeticus. Wrocław 2012, s. 18–33.

Teksty uzupełniające:
Anna Legeżyńska, Jeśli nie klasycyzm, to co? Próba rozpoznania jednej z odmian świadomości poetyckiej po 1989 roku [w:] Nowa poezja polska, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2009, s. 53–64.
Piotr Śliwiński, Dehnelizacja [w:] tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 277–283.

4. NEOAWANGARDA POETYCKA NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Wybrane teksty poetyckie

Teksty obowiązkowe:
Bohdan Zadura, Daj mu tam, gdzie go nie ma, czyli języki obce poezji [w:] tegoż, Szkice, recenzje, felietony, t. 1. Wrocław 2007, s. 187–195.
Andrzej Sosnowski, „Apel poległych” (o poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce), „Kresy”, nr 16; przedruk w: tegoż, Najryzykowniej. Wrocław 2007, s. 17–29.
Joanna Orska, Poeci tłumacze jako „awangarda” lat 90. „Wielogłos” 2020, nr 4.
Grzegorz Jankowicz i Anna Kałuża, Poezje teraz! („Tygodnik Powszechny” 2015: https://www.tygodnikpowszechny.pl/poezje-teraz-28201).

Teksty uzupełniające:
Dorota Kozicka, Poezja w klinczu (z)rozumienia. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 26, http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/5066.
Joanna Orska, Awangarda jest potrzebna jak powietrze [w:] Awangarda jest rewolucyjna albo nie ma jej wcale, pod red. Joanny Orskiej i Andrzeja Sosnowskiego. Poznań 2019, s. 628–646.
Alina Świeściak, Fikcja awangardy? [w:] tejże, Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią i zaangażowaniem. Kraków 2019, s. 153–175.

5. LITERATURA ZAANGAŻOWANA

Wybrane teksty poetyckie i prozatorskie

Teksty obowiązkowe:
Dariusz Nowacki, Kłopotliwa polityczność. Z doświadczeń prozy i krytyki po 2001 roku [w:] tegoż, Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010). Katowice 2011, s. 75–116.
Przemysław Czapliński, Polityka literatury, czyli pokazywanie języka [w:] Polityka literatury. Przewodnik krytyki politycznej. Warszawa 2009, s. 5–39.

Teksty uzupełniające:
Piotr Marecki, Literatura wobec konsumpcji [w:] Literatura wobec nowej rzeczywistości, pod red. G. Matuszek. Kraków 2005, s. 169–181.
Krzysztof Hoffmann, Zaangażowanie Szczepana Kopyta [w:] Tajne Bankiety, pod red. P. Kaczmarskiego, M. Koronkiewicz, P. Mackiewicza, J. Orskiej, J. Skurtysa. Poznań 2014 s. 60–70.
Kinga Dunin, Polityka literatury [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 238–253.
Piotr Marecki, Jan Sowa, Frustracja. Młodzi o Nowym Wspaniałym Świecie, Kraków 2001.
Paweł Mościcki, Zaangażowanie i autonomia teatru [w:] tegoż, Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej. Warszawa 2008.
Polityka literatury. Przewodnik Krytyki Politycznej, pod red. K. Dunin, Warszawa 2009

6. LITERACKIE NOSTALGIE. Literatura „małych ojczyzn” i „Nowy prowincjonalizm

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Przemysław Czapliński, Mapa, córka nostalgii [w:] tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 105–128 (inna wersja: Literatura małych ojczyzn – koniec i początek [w:] Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, pod red. A. Lama, T. Wroczyńskiego. Warszawa 2002, s. 110–127).

Teksty uzupełniające:
Przemysław Czapliński, O kruchości istnienia [w:] tegoż, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 192–219.
Bartosz Dąbrowski, Postpamięć i trauma. Myśleć inaczej o literaturze „małych ojczyzn” (Na przykładzie powieści Pawła Huellego i Stefana Chwina) [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 209–223.
Dariusz Nowacki, Nowa fala literatury wiejskiej? Świetne książki Muszyńskiego i Płazy http://wyborcza.pl/1,75410,19198625,nowa-fala-literatury-wiejskiej-swietne-ksiazki-muszynskiego.html

7. „KOBIETY I DUCH INNOŚCI” – FEMINIZM I LITERATURA FEMINISTYCZNA PO 1989 ROKU

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Monika Świerkosz, Genealogie tradycji kobiecej [w:] tejże, W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm. Warszawa 2014 (obowiązkowe fragm.: s. 19–44 oraz 63–97).

Teksty uzupełniające:
Agnieszka Gajewska, „Nie ma się czego trzymać” najnowsza polska literatura feministyczna wobec mitu założycielskiego [w:] Nowe dwudziestolecie. Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 298–313.
Inga Iwasiów, Płeć i czytanie [w:] tejże, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj. Kraków 2002, s. 7-57.
Agnieszka Mrozik, Rozstać się z Pol(s)ką. O kobiecym doświadczeniu (e/i)migracyjnym w prozie Polek po 1989 roku (fragm.) [w:] tejże, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012,
s. 61–91.

8. LITERATURA POSTMODERNISTYCZNA

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Krzysztof Uniłowski, 1989 – inicjacja postmodernizmu [w:] Przypadki krytyczne.
Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918, pod red.
D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2007, s. 143–151.
Krzysztof Uniłowski, Zaangażowani i ponowocześni [w:] tegoż, Kup Pan książkę. Szkice i recenzje. Katowice 2008, s. 8–27.

Teksty uzupełniające:
Włodzimierz Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce). „Teksty Drugie” 1993, nr 1 (przedruk w: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków 1999, s. 21–42).
Tomasz Mizerkiewicz, Wszyscy byliśmy postmodernistami [w:] tegoż, Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce. Kraków 2013, s. 59–67.

9. DOŚWIADCZENIE HISTORII W LITERATURZE PO ROKU ‘89

A. LITERATURA WOBEC ZAGŁADY

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Przemysław Czapliński, Zagłada i profanacje, „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 199–213. http://rcin.org.pl/Content/50253/WA248_66387_P-I-2524_czaplinski-zaglada.pdf

Teksty uzupełniające:
Marta Cuber, Od stosowności do dosadności. Wokół przemian polskojęzycznej prozy o Zagładzie w latach 1989–2009 [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 188–208.

B. PRL W LITERATURZE PO ROKU ‘89

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Przemysław Czapliński, PRL i oczyszczanie nowoczesności [w:] tegoż, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009, s. 106–144.
Dariusz Nowacki, Ludowa nie chce spać. Polska proza pierwszej dekady wobec PRL-u [w:] tegoż, Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010). Katowice 2011, s. 12–74.

10. LITERACKIE POLITYKI TOŻSAMOŚCI

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Lidia Burska, Hotel Europa, „ResPublica Nowa” 1996, nr 4.
Przemysław Czapliński, Nasi odmieńcy [w:] Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 277–368.
Kinga Dunin, Polska homoliteracka, „Gazeta Wyborcza”, 17 grudnia 2005 (nr 293).
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/19733,druk.html
Kraina nicości. III RP w literaturze (wywiad z Maciejem Urbanowskim), „Pressje” 2019-Teka 56, dostęp: https://klubjagiellonski.pl/2020/01/23/kraina-nicosci-iii-rp-w-literaturze1/

Teksty uzupełniające:
Błażej Warkocki, Skradziony list, czyli homoseksualność wobec kanonu [w:] Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności. Warszawa 2007, s. 181–196.
Przemysław Czapliński, Jak literatura nas uwalnia? „Gazeta Wyborcza”, 15 kwietnia 2014, dostęp: https://wyborcza.pl/1,75410,15801629,Jak_literatura_nas_uwalnia.html
Dogrywki starych partii... Rozmowa z Tomaszem Burkiem, „Arcana” 1998, nr 20 (2), s. 47-65. Albo w: Maciej Urbanowski Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006. Kraków 2007, s 285-307.

11. PROZA NIEFIKCJONALNA

Wybrane lektury (reportaż oraz książka eseistyczna)

Teksty uzupełniające:
Zygmunt Ziątek, Reportaż jako literatura [w:] Obraz literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera i T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 421–458.
Żaneta Nalewajk, Czas próby? Polski esej po 1989 roku. Przegląd tematów, form, stylów [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk. Warszawa 2010, s. 366–389.

12. FANTASTYKA W LITERATURZE

Wybrane lektury

Teksty obowiązkowe:
Jerzy Jarzębski, Fantastyka i pesymizm [w:] tegoż, Proza: wykroje i wzory. Kraków 2016, s. 211–229.

Teksty uzupełniające:
Anna Sobolewska, Fantastyka między cybernetyką a polityką. Mity polskiej fantastyki [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, pod red. A. Wernera, T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 155–189.
Dorota Kozicka, Fantastyczni pisarze, czyli o tym jak pisarze fantastyczni podbijają polska literaturę. „Wielogłos” 2013, nr 4, s. 105–115. file:///C:/Users/dk/Downloads/Prev%201-Wieloglos%204%20(2013).pdf

13. DRAMAT I TEATR PO ROKU ’89

Wybrany dramat z antologii Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku, wybór, wstęp i oprac. J. Kopciński, t. I. Warszawa 2012, t. II. Warszawa 2013.

Teksty obowiązkowe
Piotr Gruszczyński, Młodsi, zdolniejsi [w:] tegoż, Ojcobójcy: młodsi zdolniejsi w teatrze polskim. Warszawa 2003, s. 17–27.

Teksty uzupełniające:
Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990–2005, pod red. T. Platy. Izabelin 2006.
Katarzyna Fazan, Tandeta w złym czy dobrym gatunku? Antyestetyka w polskim teatrze 20-lecia [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, pod red. D. Jarząbek, M. Kościelniaka, G. Niziołka. Kraków 2010.
Piotr Gruszczyński, Ojcobójcy: młodsi zdolniejsi w teatrze polskim. Warszawa 2003.
Roman Pawłowski, Zeittheater. Reaktywacja. „Notatnik Teatralny” 2011, nr 64–65.
Dramat made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej rzeczywistości, red. W. Baluch (2009)

W2, U1, U2, K1
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4.

III. TWÓRCZOŚĆ WYBRANYCH PISARZY

POEZJA (obowiązuje znajomość wierszy przynajmniej z jednego tomu każdego autora)

1. STANISŁAW BARAŃCZAK
Podróż zimowa (1994); Chirurgiczna precyzja (1998)

Lektury pomocnicze:
Krzysztof Biedrzycki, Przywracanie porządku [w:] tegoż, Wariacje metafizyczne: szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie, Kraków, 2007, s. 73–86.
Andrzej Hejmej, Słuchać i czytać: dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej (Podróż zimowa Stanisława Barańczaka) [w:] tegoż, Muzyczność dzieła literackiego. Toruń 2012, s. 124–165.
Piotr Bogalecki, Przemyty. Inne pisanie Barańczaka [w:] Literatura polska w świecie, t. VI. Barańczak. Postscriptum, red. R. Cudak, K. Pospiszil, Katowice 2016
Tomasz Cieślak-Sokołowski, Późny lingwizm Stanisława Barańczaka [w:] Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana: konteksty „nie wszystkie”, red. J. Grądziel-Wójcik, T. Mizerkiewicz, Poznań 2017

2. DAREK FOKS
Mer Betlejem (2003), Co robi łączniczka (2005 – wspólnie ze Zbigniewem Liberą); Przecena map (2005); Ustalenia z Maastricht (2006), Rozmowy z głuchym psem (2013); Tablet taty (2015)

Lektury pomocnicze:
Anna Kałuża, Cień wielkiego czarnoksiężnika [w:] tejże, Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki. Mikołów 2011, s. 40–55.
Izabela Kowalczyk, Krzywe zwierciadła historii („Co robi łączniczka”) [w:] tejże, Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii polskiej w polskiej sztuce krytycznej. Warszawa 2010, s. 357–398.

3. CZESŁAW MIŁOSZ
Dalsze okolice (1991); Na brzegu rzeki (1994); To (2000); Druga przestrzeń (2002)

Lektury pomocnicze:
Marian Stala, Natrafiłem na to. Na marginesie tomu wierszy Czesława Miłosza „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 40 (przedruk w: tegoż, Trzy nieskończoności. Kraków 2001, s. 240–249).
Piotr Śliwiński, Miłosz (zm. 2004): Obecność [w:] tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 119–125.

4. TADEUSZ RÓŻEWICZ
Płaskorzeźba (1991); zawsze fragment (1996); zawsze fragment. recycling (1998); nożyk profesora (2001); szara strefa (2002); Wyjście (2005); Kup kota w worku (2008)

Lektury pomocnicze:
Anna Kałuża, Różewicz i poeci „innych” końców poezji (Andrzej Sosnowski i Darek Foks) [w:] tejże, Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków 2015, s. 255–270; lub tejże, Neowangardowy resentyment [w:] tejże, Bumerang, Wrocław 2010, s. 46–50.
Tomasz Kunz, „Podstępny senior nihilista”: o późnej twórczości Tadeusza Różewicza, „Ruch Literacki” 2007 nr 3, s. 317–333.
Andrzej Skrendo, Twórczość Tadeusza Różewicza w zarysie [w:] tegoż, Przodem Różewicz. Warszawa 2012.

5. JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ
Moje dzieło pośmiertne (1993); Zachód słońca w Milanówku (2002); Do widzenia gawrony (2006); Koniec lata w zdziczałym ogrodzie (2015)

Lektury pomocnicze:
Adam Poprawa, Jest Rymkiewicz, ale czy jest klasycyzm? „Polonistyka” 2000, nr 2, s. 79–82.
Maciej Urbanowski, Rymkiewicz, czyli uparte wzywanie Polaków do istnienia [w:] tegoż, Romans z Polską. O literaturze współczesnej. Kraków 2014, s. 42–46.

6. MARCIN ŚWIETLICKI
Zimne kraje (1992); Schizma (1994); Pieśni profana (1998); Czynny do odwołania (2001); Nieczynny (2003); Muzyka środka (2006); Niskie pobudki (2009); Jeden (2013); Delta Dietla (2015); Drobna zmiana (2016)

Lektury pomocnicze:
Mistrz świata, red. Piotr Śliwiński, Poznań 2011
Tomasz Kunz, Marcin Świetlicki. Wypadnięcie z istnienia [w:] tegoż, Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia. Kraków 2019.
Marian Stala, Jedzenie hamburgerów. O jednym wierszu Marcina Świetlickiego [w:] tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. Kraków 1997, s. 205–209.

7. ANDRZEJ SOSNOWSKI
Życie na Korei (1992); Sezon na Helu (1994); Konwój. Opera (1999); Zoom (2000); Po tęczy (2007); Poems (2010); Sylwetki i cienie (2012); Dom ran (2015); Trawers (2017)

Lektury pomocnicze:
Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, pod red. P. Śliwińskiego. Poznań 2010.
Jacek Gutorow, Mutacja [w:] tegoż, Księga zakładek. Wrocław 2011, s. 177–195.
Kacper Bartczak, Stany sieci – sygnał od Sosnowskiego [w:] tegoż, Świat nie scalony. Wrocław 2009, s. 181–190.
Anna Kałuża, Andrzej Sosnowski [hasło] [w:] Polska poezja współczesna. Przewodnik encyklopedyczny, http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/andrzej-sosnowski
Alina Świeściak, „Co – to jest poezja”. Andrzeja Sosnowskiego lekcja awangardy [w:] tejże, Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią i zaangażowaniem. Kraków 2019, s. 177–194.

8. EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI
Nenia i inne wiersze (1990); Peregrynarz (1992); Liber mortuorum (1997); Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania (2000); Daleko stąd zostawiłem swoje dawne i niedawne ciało (2003); Przyczynek do nauki o nieistnieniu (2003); Dzieje rodzin polskich (2005); Piosenka o zależnościach i uzależnieniach (2008); Imię i znamię (2011); Kochanka Norwida
(2014); Nie dam ci siebie w żadnej postaci (2016)

Lektury pomocnicze:
Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, pod red. P. Śliwińskiego. Poznań 2012.
Piotr Śliwiński, O stałości rzeczy, których nie ma. Przyczynek do lektury Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego [w:] tegoż, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007, s. 245–257.
Alina Świeściak, Śmiertelne sublimacje. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki [w:] tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010, s. 145–181.

9. SZCZEPAN KOPYT

Yass (2005); Sale sale sale (2009); z a b i c (2016); na giełdach nadprodukcji pikują akcje przetrwania (2019)

Lektury pomocnicze:
Paweł Kaczmarski, Szczepan Kopyt [hasło] [w:] Polska poezja współczesna. Przewodnik encyklopedyczny, http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/szczepan-kopyt/#more-414
[z zagadnień:]
Krzysztof Hoffmann, Zaangażowanie Szczepana Kopyta [w:] Tajne Bankiety, pod red. P. Kaczmarskiego, M. Koronkiewicz, P. Mackiewicza, J. Orskiej, J. Skurtysa. Poznań 2014 s. 60–70.
Anna Kałuża, Energia, materia, grawitacja. Poeta jako krytyk systemu władzy (Szczepan Kopyt) [w:] tejże, Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci, Kraków 2015.

PROZA (obowiązuje znajomość przynajmniej jednego tekstu każdego autora)

1. MAREK BIEŃCZYK
Terminal (1994); Tworki (1999)

Lektury pomocnicze:
Maciej Płaza, Tekst doświadczenia, doświadczenie tekstu – narracje Marka Bieńczyka [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra, pod red. H. Gosk, A. Zieniewicza. Warszawa 2007, s. 219–239.

2. STEFAN CHWIN

Hanemann (1995)

Lektury pomocnicze:
Przemysław Czapliński, O kruchości istnienia [w:] tegoż, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 192–219.

3. JACEK DUKAJ
Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe (1997); Perfekcyjna niedoskonałość (2004); Lód (2007); Science fiction [w:] Science fiction (2011); Wroniec [2009]

Lektury pomocnicze:
Paweł Majewski, Błędni rycerze umysłu. O pisarstwie Jacka Dukaja [w:] Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, pod red. J. Jarzębskiego, J. Momro. Kraków 2011, s. 485–510.
T. Mizerkiewicz, Wirtualny odbiorca wirtualny (albo o tym, jak Jacek Dukaj wymyślił czytelników współczesnej literatury polskiej), „Czas Kultury” 2009, nr 6. albo [w:] tegoż, Literatura obecna, Kraków 2013.

4. IZABELA FILIPIAK
Absolutna amnezja (1995)

Lektury pomocnicze:
Maria Janion, Ifigenia w Polsce. [w:] tejże: Kobiety i duch inności. Warszawa 1996 (wyd. II: 2006, s. 320-345).
Monika Świerkosz, Genealogie tradycji kobiecej [w:] tejże, W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm. Warszawa 2014

5. DOROTA MASŁOWSKA
Wojna polsko-ruska (2002); Paw królowej (2006); Kochanie, zabiłam nasze koty (2012)

Lektury pomocnicze:
Zofia Mitosek, Opracowanie do rzeczywistości [w:] tejże, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej. Kraków 2003, s. 331–348.

6. WERONIKA MUREK
Uprawa roślin południowych metodą Miczurina ( 20150; Feinweinblein. Dramaty (2019)

Lektury pomocnicze:
Łukasz Żurek, Piotruś jest z mięsa , więc boi się Jezusa. „Tekstualia” 2015 nr 3.
Rafał Wawrzyńczyk, Świat, jego kwadrat i pierwiastek. „Dwutygodnik” https://www.dwutygodnik.com/artykul/8205-swiat-jego-kwadrat-i-pierwiastek.html

7. WIESŁAW MYŚLIWSKI
Widnokrąg (1996)
Lektury pomocnicze:
J. Jarzębski, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej. Kraków 1997
P. Czapliński, Mapa, córka nostalgii [w:] tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001.

8. JERZY PILCH
Spis cudzołożnic (1993); Inne rozkosze (1995); Pod Mocnym Aniołem (2001); Dziennik (2012, 2013); Wiele demonów (2013)

Lektury pomocnicze:
Arkadiusz Luboń, Futbol i kaznodziejstwo. O pisarstwie Jerzego Pilcha [w:] Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Część 1, pod red. A. Nęckiej, D. Nowackiego, J. Pasterskiej, Katowice 2014, s. 309 -357.

9. ANDRZEJ STASIUK
Opowieści galicyjskie (1995); Dukla (1997); Jadąc do Babadag (2004); Grochów (2012), Wschód (2014)

Lektury pomocnicze:
Przemysław Rojek, „Coś musi zostać odrzucone, by to, co pozostało, zyskało na znaczeniu”. Prozy środkowoeuropejskie Andrzeja Stasiuka – zatrata i odzysk [w:] Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, pod red. J. Jarzębskiego, J. Momro. Kraków 2011, s. 409–460.

10. OLGA TOKARCZUK
Dom dzienny, dom nocny (1998); Bieguni (2007); Księgi Jakubowe (2014)

Lektury pomocnicze:
Monika Świerkosz, Proza Olgi Tokarczuk [w:] tejże, W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm. Warszawa 2014, s. 198–282.

11. MAGDALENA TULLI
W czerwieni (1998); Tryby (2003); Skaza (2006), Szum

Lektury pomocnicze:
Ewa Wiegandt, Postmodernistyczne alegorie Magdaleny Tulli [w:] Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989–2009. Poznań 2011, s. 81–83 (lub tejże: Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku. Poznań 2010, s. 231–242).
Marek Zaleski, Niczym mydło w grze w scrabble. „Teksty Drugie” 2013, nr 6, s. 33–47.

12. MICHAŁ WITKOWSKI
Lubiewo (2005); Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej (2007)

Lektury pomocnicze:
Wojciech Rusinek, Estetyka i rozkład. O świecie przedstawionym Michała Witkowskiego. „FA-art” 2008, nr 2/3, s. 180–189 (przedruk w: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Część 1, pod red. A. Nęckiej, D. Nowackiego, J. Pasterskiej. Katowice 2014, s. 583–604).

W1

5.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA podane w "literaturze dodatkowej"

POEZJA (do wyboru 3 tomiki różnych autorów z "literatury dodatkowej" )

PROZA (do wyboru 3 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej")

ESEISTYKA (do wyboru 2 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej")

KRYTYKA (do wyboru 2 pozycje różnych autorów z "literatury dodatkowej")

W1

6.

LITERATURA NAJNOWSZA W INTERNECIE – polecane portale (wymagane jest ogólne rozeznanie na temat obecności literatury w tym medium):

http://www.artpapier.com/
http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/
https://culture.pl/pl
http://czaskultury.pl/
https://www.dwutygodnik.com/
http://frondalux.pl/
http://www.ha.art.pl/projekty.html
https://kontent.net.pl/
https://krytykapolityczna.pl/
https://magazynszum.pl/
http://malyformat.com/
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/
http://o.pl/
http://www.rozswietlamykulture.pl/
http://popmoderna.pl/

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie i aktywność podczas
zajęć (zaangażowanie w dyskusje) oraz zaliczenie kolokwium na koniec
semestru.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin ustny, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie i aktywność
podczas zajęć (zaangażowanie w dyskusje) oraz zaliczenie
kolokwium na koniec semestru. Cały kurs kończy się
egzaminem, obejmującym materiał z obu semestrów, zgodnie z
informacjami dotyczącymi zagadnień, lektur i opracowań
obowiązkowych do egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowe uczestnictwo
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Moduł do wyboru 4, WW Dystrybucja książki i marketing wydawniczy-
wykład

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.240.1559038994.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze strukturą i głównymi uczestnikami dystrybucji książki w Polsce oraz przyjętymi
warunkami obrotu handlowego książką. Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych technikach handlowych
i narzędziach logistycznych. Przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania planu i strategii
dystrybucyjnej. Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z ryzykiem handlowym oraz przepływami
finansowymi w obrocie książką.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie strukturę rynku
dystrybucyjnego, definiuje głównych uczestników
i kanały dystrybucyjne w obrocie książką, potrafi
ułożyć współpracę handlową w oparciu o obowiązujące
w Polsce warunki handlowe.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student, dzięki dobrej orientacji we współczesnej
literaturze naukowej popularnonaukowej oraz
popularnej potrafi zaplanować strategię
dystrybucyjną, nawiązać współpracę handlową,
zastosować podstawowe narzędzia logistyczne,
monitorować poziom zadłużenia i przepływy
finansowe.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student ma świadomość znaczenia sprawnie
zorganizowanej dystrybucji wydawniczej, potrafi
współpracować z działem promocji, umie wykorzystać
techniki handlowe i narzędzia logistyczne.

EDY_K2_K06 zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Kanały dystrybucji książek.
2. Podstawowe parametry obrotu książką w Polsce: forma sprzedaży, rabaty,
terminy płatności, prawo zwrotu.
3. Ogniwa dystrybucji: księgarstwo hurtowe, księgarstwo detaliczne, import i
eksport książek.
4. Sprzedaż bezpośrednia.
5. Wtórny rynek książki w Polsce.
6. Organizacja pracy Działu Handlowego wydawnictwa.
7. Planowanie strategii dystrybucji.
8. Logistyka w dystrybucji książek.
9. Nowe źródła przychodów i formy sprzedaży w obrocie książką i plikami
elektronicznymi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcia,
napisanie eseju na wybrany temat i prezentacja tekstu przed grupą
zajęciową.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot w ramach ścieżki programowej Współczesne wydawnictwo dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku
Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 4, WW Dystrybucja książki i marketing wydawniczy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.240.5cd425fd14d30.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/mod4/E/SUM/d.k

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze strukturą i głównymi uczestnikami dystrybucji książki w Polsce oraz przyjętymi
warunkami obrotu handlowego książką. Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych technikach handlowych
i narzędziach logistycznych. Przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania planu i strategii
dystrybucyjnej. Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z ryzykiem handlowym oraz przepływami
finansowymi w obrocie książką.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie strukturę rynku
dystrybucyjnego, definiuje głównych uczestników
i kanały dystrybucyjne w obrocie książką, potrafi
ułożyć współpracę handlową w oparciu o obowiązujące
w Polsce warunki handlowe.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
raport, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student, dzięki dobrej orientacji we współczesnej
literaturze naukowej popularnonaukowej oraz
popularnej potrafi zaplanować strategię
dystrybucyjną, nawiązać współpracę handlową,
zastosować podstawowe narzędzia logistyczne,
monitorować poziom zadłużenia i przepływy
finansowe.

EDY_K2_U02 zaliczenie na ocenę,
raport, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student ma świadomość znaczenia sprawnie
zorganizowanej dystrybucji wydawniczej, potrafi
współpracować z działem promocji, umie wykorzystać
techniki handlowe i narzędzia logistyczne.

EDY_K2_K03,
EDY_K2_K06 zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie eseju 50

przygotowanie referatu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kanały dystrybucji książek.
2. Podstawowe parametry obrotu książką w Polsce: forma sprzedaży, rabaty,
terminy płatności, prawo zwrotu.
3. Ogniwa dystrybucji: księgarstwo hurtowe, księgarstwo detaliczne, import i
eksport książek.
4. Sprzedaż bezpośrednia.
5. Wtórny rynek książki w Polsce.
6. Organizacja pracy Działu Handlowego wydawnictwa.
7. Planowanie strategii dystrybucji.
8. Logistyka w dystrybucji książek.
9. Nowe źródła przychodów i formy sprzedaży w obrocie książką i plikami
elektronicznymi.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, raport, esej
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczęszczanie na
zajęcia, napisanie eseju na wybrany temat i prezentacja
tekstu przed grupą zajęciową.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot w ramach ścieżki programowej Współczesne wydawnictwo dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku
Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 4, EE Wizualne aspekty projektowania stron www
i mediów cyfrowych-wykład

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.240.1559039146.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw projektowania stron internetowych. Zapoznanie studentów z procesem
projektowania stron internetowych. Przekazanie informacji na temat tworzenia struktury strony internetowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie podstawowe zasady
projektowania stron internetowych. EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie zbudować prostą
strukturę informacji na stronie internetowej, a na jej
podstawie stworzyć zgodny z zasadami projekt strony
www.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podjęcia stażu lub praktyki
w firmie zajmującej się projektowaniem stron www.
Może aktywnie uczestniczyć jako praktykant
w procesie projektowania stron www. Jest również
gotów do dalszego rozwijania wiedzy na temat
bardziej zaawansowanych aspektów projektowania
stron www.

EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

rozwiązywanie zadań problemowych 5

przygotowanie projektu 20

poprawa projektu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest projektowanie stron www.
Analiza informacji od klienta.
UX i UI design w pigułce.
Przeprowadzenie analizy istniejących stron internetowych i research.
Grid i rozdzielczości.
Dobór fontów i kolorów na stronę www.
Elementy strony i wytyczne dla programistów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, projekt Warunkiem zaliczenia jest stworzenie struktury strony
internetowej oraz projektu strony głównej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość programów pakietu Adobe (Indesign, Illustrator albo XD). Znajomość podstawowych zasad dotyczących składu
tekstu i kompozycji.
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Moduł do wyboru 4, EE Wizualne aspekty projektowania stron www
i mediów cyfrowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.240.5cd425fd44f56.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Obsługa funkcji interaktywnych programu Adobe InDesign; w tym animacji i zakładek Umiejętność zapisania
przygotowanej publikacji elektronicznej w formacie HTML5. Obsługa aplikacji Adobe XD. Umiejętność
prototypowania w Adobe XD Znajomość zasad UX i umiejętność ich zastosowania w projektowaniu publikacji
elektronicznych. Podstawowa umiejętność przygotowania materiałów składowych publikacji: ilustracji, elementów
interaktywnych, tekstów, z wykorzystaniem Photoshopa, Illustratora i InDesigna. Ocena poprawności materiałów
i elementów składowych publikacji, w tym: animacji, filmów, muzyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 246 / 281

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie zasady UX i umie zastosować je
w projektowaniu publikacji elektronicznych. Ma wiedzę
niezbędną do oceny poprawności materiałów
i elementów składowych publikacji, w tym: animacji,
filmów, muzyki.

EDY_K2_W04,
EDY_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi obsłużyć funkcje interaktywne
programu Adobe InDesign; w tym animacji i zakładek,
zapisać przygotowaną publikację elektroniczną
w formacie HTML5. Umie obsłużyć aplikację Adobe XD
i prototypować w tym programie. Ma podstawowe
umiejętności przygotowania materiałów składowych
publikacji: ilustracji, elementów interaktywnych,
tekstów, z wykorzystaniem Photoshopa, Illustratora
i InDesigna.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do nieustannego podnoszenia
swoich kompetencji zawodowych, przyjmuje ocenę
i krytykę swojego projektu i potrafi wprowadzać
korekty. Współpracuje z resztą grupy.

EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przygotowanie publikacji elektronicznej, z wykorzystaniem narzędzi Adobe
Indsign, Adobe Publish Online, Adobe XD i dodatkowych rozszerzeń, np. In5.
Zapisanie przygotowanej publikacji elektronicznej w formacie HTML5 i
udostępnienie w sieci.
Sprawdzenie poprawności technicznej i merytorycznej publikacji elektronicznej.
Umiejętność przygotowania materiałów składowych publikacji, w tym animacji w
html5.
Ocena poprawności materiałów i elementów składowych publikacji: filmów,
animacji, grafiki.
Współpraca z aplikacjami Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja Obecność na zajęciach oraz uzyskanie 50% punktów
z projektu i zrealizowanych ćwiczeń praktycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość programów Adobe InDesign, Photoshop i Illustrator. Znajomość zasad składu tekstu i kompozycji.
Ogólna znajomość zasad publikowania w sieci i mediach społecznościowych. Ogólna orientacja w zasadach formatu HTML5.
Przedmiot w ramach ścieżki programowej. Projektowanie publikacji dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 4, PP Projekt publikacji drukowanej-wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.240.1559039385.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania i składu publikacji drukowanej. Student ma zdobyć
praktyczne umiejętności przygotowania makiety publikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie zasady projektowania publikacji
książkowej. Wie, jak należy dobrać odpowiednie środki
wyrazu do każdego typu publikacji. Zna zasady
czytelności i wie w jaki sposób analizować potrzeby
czytelnika.

EDY_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi tekst w edytorze, tak by był
bezpośrednio gotowy do składu. Umie zastosować
takie opcje programowe jak stylowanie, strony
wzorcowe, zaawansowane funkcje zecerskie.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość, że musi swoje kompetencje
nieustannie podnosić, zgodnie z rozwojem technologii
wydawniczych. Potrafi uczyć się na błędach. Umie
korzystać z pomocy prowadzącego w czasie korekt
i chce ulepszać swój projekt.

EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 20

konsultacje 2

poprawa projektu 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady składu prostego i utrudnionego.
Stylowanie i wstawianie znaczników indeksów w Wordzie.
Wyrażenia regularne w pracach redakcyjnych.
Automatyzacja i przepływ pracy w procesie składu i łamania.
Funkcje zecerskie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, projekt Obecność, systematyczna praca na zajęciach, oddanie projektu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu typografii i edytorstwa. Podstawowa wiedza z zakresu obsługi programów edytorskich i
graficznych. Przedmiot w ramach ścieżki programowej Projektowanie publikacji dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku
Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 4, PP Projekt publikacji drukowanej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.240.5cd425fd6ff7e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/mod4a/Esum

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania i składu publikacji drukowanej. Student ma zdobyć
praktyczne umiejętności przygotowania makiety publikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie zasady projektowania publikacji
książkowej. Wie, jak należy dobrać odpowiednie środki
wyrazu do każdego typu publikacji. Zna zasady
czytelności i wie w jaki sposób analizować potrzeby
czytelnika.

EDY_K2_W04,
EDY_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przygotować makietę książki zgodnie
z zasadami czytelności i funkcjonalności. Potrafi ocenić
czy dobrane środki wyrazu są odpowiednie.

EDY_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość, że musi swoje kompetencje
nieustannie podnosić, zgodnie z rozwojem technologii
wydawniczych. Potrafi uczyć się na błędach. Umie
korzystać z pomocy prowadzącego w czasie korekt
i chce ulepszać swój projekt.

EDY_K2_K03,
EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

analiza problemu 30

przygotowanie projektu 25

poprawa projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zasady tworzenia projektów książkowych.
Analiza potrzeb.
Dostosowanie struktury typograficznej do struktury publikacji.
Powiązanie projektu okładki z makietą.
Wybór odpowiednich typograficznych środków wyrazu.
Czytelność publikacji książkowej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, projekt Obecność, systematyczna praca na zajęciach, oddanie projektu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu typografii i edytorstwa. Podstawowa wiedza z zakresu obsługi programów edytorskich i
graficznych. Przedmiot w ramach ścieżki programowej Projektowanie publikacji dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku
Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 4, EN Humanistyka cyfrowa – wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.240.1590041069.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat narzędzi i metod humanistyki cyfrowej

C2 Zapoznanie słuchaczy z aktualnymi tendencjami i nurtami w obrębie humanistyki cyfrowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna możliwe zastosowania narzędzi cyfrowych
w naukach humanistycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem literaturoznawstwa i edytorstwa
naukowego

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W06 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zaplanować pracę nad edycją cyfrową
lub innym projektem z zakresu nauk humanistycznych
przy użyciu narzędzi cyfrowych

EDY_K2_U05,
EDY_K2_U06 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pracy w zespole
przygotowującym cyfrową edycję tekstu

EDY_K2_K03,
EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia humanistyki cyfrowej - początki wykorzystania komputerów w naukach
humanistycznych W1

2. Metody i narzędzia cyfrowe oraz zasady korzystania z nich w naukach
humanistycznych W1, U1, K1

3. Narzędzia cyfrowe w literaturoznawstwie W1, U1, K1

4. Narzędzie cyfrowe w edytorstwie naukowym W1, U1, K1

5. Zagadnienia opracowania, dostępu i archiwizowania danych na potrzeby nauk
humanistycznych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Obecność na wykładach, zaliczenie z ćwiczeń w ramach przedmiotu
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Moduł do wyboru 4, EN Humanistyka cyfrowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.240.1590040428.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z metodami przygotowania edycji cyfrowej

C2 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami projektowania baz danych

C3 Zapoznanie studentów z systemem znaczników TEI

C4 Zapoznanie studentów z narzędziami do automatycznej transliteracji tekstu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student wie, w jaki sposób projektuje się i tworzy
edycje cyfrowe EDY_K2_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi opracować tekst dzieła literackiego
na potrzeby cyfrowej edycji naukowej

EDY_K2_U05,
EDY_K2_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent potrafi współpracować w zespole
przygotowującym naukową edycję cyfrową tekstu
literackiego

EDY_K2_K03,
EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

wykonanie ćwiczeń 60

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawy projektowania baz danych z uwzględnieniem potrzeb edytorstwa
naukowego W1, U1, K1

2. System znaczników TEI i jego praktyczne zastosowanie W1, U1, K1

3. Interfejs użytkownika w edycji cyfrowej W1, U1, K1

4. Sposoby kształtowania naukowych edycji cyfrowych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Aktywna obecność na zajęciach, regularne wykonywanie zadań domowych
i zaliczenie kolokwium lub przygotowanie pracy zaliczeniowej
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Teoria literatury
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.2C0.5ca756e8e31a9.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/ISUM/n/tl/1, WPL/ISUM/n/tl/2

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Orientacja w najważniejszych nurtach wiedzy teoretycznoliterackiej oraz umiejętność oceny ich znaczenia dla
rozwoju humanistyki.

C2 Znajomość podstawowych pojęć, terminów i kategorii teoretycznoliterackich oraz umiejętność ich zastosowania
we własnej praktyce badawczej.

C3 Wiedza o najważniejszych stylach i metodach interpretacji oraz analizy literatury i umiejętność ich zastosowania
we własnej pracy nad tekstem literackim.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna najważniejsze doktryny
teoretycznoliterackiego i rozumie ich znaczenie dla
rozwoju wiedzy o literaturze.

EDY_K2_W02 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin

W2
Student zna najważniejsze pojęcia, kategorie i terminy
teoretycznoliterackie i rozumie ich znaczenie
w badaniu literatury.

EDY_K2_W02 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin

W3
Student zna najważniejsze style i metody analizy
i interpretacji tekstu literackiego i rozumie ich
znaczenie dla praktyk interpretacji literatury.

EDY_K2_W02 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
określić znaczenie najważniejszych doktryn
teoretycznoliterackich dla rozwoju wiedzy o literaturze
i humanistyki.

EDY_K2_U02 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin

U2
określić znaczenie najważniejszych pojęć, terminów
i kategorii teoretycznoliterackich dla pogłębiania
wiedzy o literaturze.

EDY_K2_U02 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin

U3
określić przydatność najważniejszych stylów i metod
analizy oraz interpretacji tekstu literackiego
i zastosować je we własnej praktyce badawczej.

EDY_K2_U02 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomego uczestniczenia w praktykach społecznych
i kulturowych związanych z językiem, literaturą
i życiem literackim.

EDY_K2_K01,
EDY_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie referatu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Blok tematyczny: teoria nowoczesna (fenomenologia, psychoanaliza, formalizm,
strukturalizm, hermeneutyka).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2. Blok tematyczny: teoria ponowoczesna (poststrukturalizm, dekonstrukcja,
posthermeneutyka).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3. Blok tematyczny: teoria kulturowa (teoria i krytyka feministyczna, genderowa,
queerowa, etniczna, postkolonialna, badania kulturowe)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obowiązkowa obecność na wykładach.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Obligatoryjnie: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach,
zaliczenie kolokwium pisemnego z całości materiału zrealizowanego w
semestrze, pojęć oraz kompetencji analityczno-interpretacyjnych,
ewentualnie krótkie sprawdziany w trakcie semestru. W zależności od
indywidualnych zaleceń prowadzącego zajęcia: napisanie esejów
analityczno-interpretacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętności
studenta, przedstawienie projektów, referatów i prezentacji
multimedialnych demonstrujących wiedzę studenta oraz umiejętności jej
przekazywania, stworzenie tekstów kultury potwierdzających uzyskanie
przez studenta praktycznych kompetencji z zakresu teorii literatury.

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Obligatoryjnie: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach,
zaliczenie kolokwium pisemnego z całości materiału zrealizowanego w
semestrze, pojęć oraz kompetencji analityczno-interpretacyjnych,
ewentualnie krótkie sprawdziany w trakcie semestru. W zależności od
indywidualnych zaleceń prowadzącego zajęcia: napisanie esejów
analityczno-interpretacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętności
studenta, przedstawienie projektów, referatów i prezentacji
multimedialnych demonstrujących wiedzę studenta oraz umiejętności jej
przekazywania, stworzenie tekstów kultury potwierdzających uzyskanie
przez studenta praktycznych kompetencji z zakresu teorii literatury.

wykład zaliczenie, egzamin Obowiązkowa obecność na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobre przygotowanie z zakresu poetyki oraz analizy dzieła literackiego.
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Teoria języka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDY00S.2C0.5cc2ec291acd2.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/ISUM/n/tj/2, WPL/ISUM/n/tj/1

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna najważniejsze teorie dotyczące języka (jego
natury, struktury, pochodzenia), ze szczególnym
naciskiem na językoznawstwo współczesne

EDY_K2_W02,
EDY_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
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W2
ma podstawową wiedzę o powiązaniach
interdyscyplinarnych językoznawstwa z antropologią,
kulturoznawstwem, semiotyką, filozofią i psychologią

EDY_K2_W05 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
akceptuje i krytycznie ocenia zdobytą wiedzę
z zakresu teorii lingwistycznych, tj. posiada zdolność
jej wykorzystania do badań własnych i kształtowania
własnej postawy poznawczej.

EDY_K2_K03 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

przygotowanie do zajęć 5

przygotowanie do ćwiczeń 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 10



Sylabusy 265 / 281

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do sprawdzianu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
156

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści realizowane na wykładzie:
Języki świata - ich ekspansja i zanik.
Cele badawcze i dorobek poznawczy językoznawstwa typologicznego oraz
klasyfikacje typologiczne.
Starożytny spór o nazwę - antynomia φύσει : θέσει.
Językoznawstwo nowożytne XIX w.: psychologizm Wilhelma van Humboldta i
Wilhelma Wundta; szkoła młodogramatyków; kazańska szkoła polskiej lingwistyki.
Strukturalizm F. de Saussure i jego Cours de linguistique generale [1915].
4 aksjomaty językowe Karla Bühlera z Die Sprachtheorie [1934].
Peirce’a teoria znaku: ikony, indeksy i symbole; peirceowskie pojęcie SEMIOZIS.
Emila Benveniste'a teoria systemów semantycznych i semiotycznych.
Strukturalizm amerykański: deskryptywizm L. Bloomfielda; Zeliga Harrisa pojęcie
zdania jądrowego i transformacji.
Generatywizm w ujęciu Noama Chomsky`ego: podstawowe pojęcia: kompetencja
językowa i wykonanie, idealny użytkownik języka, struktura głęboka i
powierzchniowa, składnia generatywna w wersji standardowej. Trzy wersje
gramatyk Noama Chomskiego wg jego Syntactics Structures [1957].
Semantyka generatywna: analiza składnikowa [Katza i Fodora koncepcja
„macierzy cech”]; koncepcje słownikowe Katza, Fodora i Postala z roku 1966;
Charlesa Fillmore’a koncepcja przypadków głębokich.
Amerykańska szkoła lingwistyki antropologicznej: szkoła Franza Boasa; koncepcja
relatywizmu językowego Sapira-Whorfa.
Językoznawstwo kognitywne: Filozoficzne i psychologiczne podstawy oraz twórcy i
założenia językoznawstwa kognitywnego; Kategoryzacja przez odwołanie się do
prototypu i trzy poziomy kategoryzacji; Pojęcie konceptualizacji i wyidealizowany
model poznawczy G. Lakoffa; koncepcja metaforyzacji języka naturalnego;
Ronalda Langackera „gramatyka przestrzeni” (space grammar); Zasady języka w
ujęciu kognitywnym.
Gesty zależne od mowy i ich rola w tworzeniu sensu wypowiedzi.
Pragmalingwistyka jako metoda badania języka w użyciu i w komunikacji: Teoria
aktów mowy wg John Langshawa Austina.
Problem klasyfikacji aktów mowy: klasyfikacja J. Searle`a i tzw. kognitywna
klasyfikacja aktów mowy.
Zasada kooperacji i maksymy konwersacyjne wg Paula Grice’a.
Teorie logiczne i pragmatyczne pojęcia presupozycji.
Teoria modalności: modalność: aletyczna, epistemiczna i deontyczna.

W1, W2
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2.

Treści realizowane podczas ćwiczeń:
1. Starożytne językoznawstwo hinduskie; 2. Strukturalizm F. de Saussure i jego
Kurs językoznawstwa ogólnego - najważniejsze zagadnienia: podział na langue i
parole; koncepcja znaku: signifie - signifiant; relacje syntagmatyczne i asocjacyjne
(paradygmatyczne); diachronia i synchronia; omówienie wybranych szkół
strukturalnych: szkoła genewska (Bally), praska (Jacobson, Buhler), kopenhaska
(Hjelmslev), londyńska (Malinowski), 4 aksjomaty językowe Karla Bühlera z jego
Teorii języka, pojęcie płaszczyzny deiktycznej, anafora i katafora; teoria znaku
Peirce'a, Emila Benveniste teoria systemów semantycznych i semiotycznych;
Strukturalizm amerykański - wybrane zagadnienia; generatywizm w ujęciu Noama
Chomsky`ego: podstawowe założenia i idee, trzy wersje gramatyk, teoria wiązania
i rządu, program minimalistyczny Chomsky'ego; Semantyka generatywna: analiza
składnikowa; Amerykańska szkoła lingwistyki antropologicznej: szkoła Franza
Boasa; koncepcja relatywizmu językowego Sapira-Whorfa. I i II rewolucja
kognitywna: językoznawstwo kognitywne; Filozoficzne i psychologiczne podstawy
językoznawstwa kognitywnego oraz twórcy i założenia; Kategoryzacja przez
odwołanie się do prototypu; koncepcja metaforyzacji języka naturalnego, ICM G.
Lakoffa, Ronalda Langackera gramatyka przestrzeni; Gesty zależne od mowy i ich
rola w tworzeniu sensu wypowiedzi, typologie zachowań gestycznych, podstawy
metodologii badań gestów. Pragmalingwistyka jako metoda badania języka w
użyciu i w komunikacji; Teoria aktów mowy wg John Langshawa Austina, pojęcie
aktu mowy i warunków jego fortunności, koncepcja czasowników
performatywnych, teoria illokucji i perlokucji; Problem klasyfikacji aktów mowy:
klasyfikacja J. Searle`a i warunki fortunności; akty bezpośrednie i pośrednie,
zasada kooperacji i maksymy konwersacyjne wg Paula Grice’a, pojęcie implikatury
konwersacyjnej; NMS A. Wierzbickiej.

W1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach,
przygotowanie do zajęć, znajomość omawianych tematów, egzamin ustny
kończący cykl przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, znajomość
omawianych tekstów i aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowanie do
zajęć, przedstawienie referatu, test zaliczeniowy po pierwszym
semestrze. Warunki zaliczenia precyzuje prowadzący daną grupę.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, znajomość
omawianych tekstów i aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowanie do
zajęć, przedstawienie referatu, test zaliczeniowy po pierwszym
semestrze. Warunki zaliczenia precyzuje prowadzący daną grupę.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie, egzamin
obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach,
przygotowanie do zajęć, znajomość omawianych tematów, egzamin ustny
kończący cykl przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na ćwiczeniach i wykładach jest obowiązkowa
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.280.5ca75696b26b0.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/praktyka/e/1

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy i umiejętności profesjonalnej w czasie praktyk w odpowiednich firmach i instytucjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przebieg prac wydawniczych, wie, że praca
wydawnicza jest pracą zespołową. EDY_K2_W06 raport

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 odnaleźć się w przebiegu procesu wydawniczego.
EDY_K2_U03,
EDY_K2_U05,
EDY_K2_U06

raport

U2 wykonać redakcję, adiustację, korektę i skład
publikacji.

EDY_K2_U05,
EDY_K2_U06 raport

U3
praktycznie wykorzystać wiedzę i umiejętności
zdobyte na zajęciach z redakcji, grafiki komputerowej
i składu.

EDY_K2_U06 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia obowiązków wyznaczonych mu w procesie
wydawniczym, ma świadomość że ciągle musi
podnosić swoje kwalifikacje.

EDY_K2_K06 raport

K2 pracy zespołowej. Rozumie rangę swojej pracy, dba
o etos zawodu. EDY_K2_K05 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 60

konsultacje 30

rozwiązywanie zadań problemowych 30

przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Praktyka w w firmie (wydawnictwo, portal internetowy, studio graficzne)
trudniącej się edycją elektroniczną:
• prace z zakresu:
o prowadzenia książki/portalu
o redakcji merytorycznej, adiustacji, korekty i rewizji tekstów
o obróbki grafiki
o makietowania
o składu komputerowego
o wyrabiania korekty
o administrowania portalem
o kontaktów z innymi działami firmy

W1, U1, U2, U3, K1, K2
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2.

Praktyka w agencji reklamowej lub w dziale DTP:
• prace z zakresu:
o obróbki grafiki
o makietowania
o składu komputerowego
o wyrabiania korekty
o korekty i separacji koloru
o kontaktów z innymi działami wydawnictwa (redakcja językowa, techniczna,
marketing) oraz z klientem i drukarnią

W1, U1, U2, U3, K1, K2

3.

1. Praktyka w w dziale marketingu wydawnictwa:
• prace z zakresu:
o promocji publikacji
o opracowywania strategii marketingowych
o prognozowania i planowania
o kosztorysowania
o organizowania kampanii reklamowych
o kontaktów z innymi działami wydawnictwa (redakcja językowa, techniczna, DTP)
oraz z klientem i drukarnią

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki raport Odbycie 60 godzin praktyk, Sprawozdanie z praktyk poświadczone przez
instytucję lub firmę, w której odbyły się praktyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wcześniejsze lub równoczesne zaliczenie przedmiotów zawodowych (Organizacja i marketing w wydawnictwie, Poligrafia
współczesnej książki, Redakcja techniczna, Ćwiczenia terenowe, Przygotowanie publikacji oraz bloku programów
komputerowych: Podstawy edytorstwa komputerowego, Programy graficzne, Skład komputerowy, Pracownia komputerowa)
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Moduł do wyboru 5, WW Ekonomiczne aspekty działalności wydawniczej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.280.5cd425ff8fe84.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS
WPL/mod5b/E/14/15

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student dysponuje wiedzą niezbędną do analiz
kosztowych przedsięwzięć wydawniczych oraz
zasobem pojęć pozwalających na wyjaśnienie
zależności pomiędzy rozmaitymi aspektami takiej
analizy.

EDY_K2_W06 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykonywać analizy kosztów niezbędne
do podejmowania decyzji wydawniczych. EDY_K2_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
kompleksowego przedstawienia ekonomicznych
uwarunkowań realizacji danego przedsięwzięcia
wydawniczego.

EDY_K2_K06 prezentacja

K2 analizowania przedsięwzięć wydawniczych zarówno
samodzielnie, jak i w grupie EDY_K2_K06 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

rozwiązywanie zadań problemowych 45

przygotowanie projektu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia niezbędne do wykonywania analiz kosztów W1, U1

2. Kosztorysowanie przedsięwzięć wydawniczych W1, U1

3. Prezentacja wyników pracy w grupie i samodzielnej K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia prezentacja Prezentacja dwóch samodzielnie wykonanych kosztorysów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot w ramach ścieżki programowej Współczesne wydawnictwo dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku
Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 5, EE Książka elektroniczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.280.5cd425ffb84c4.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z podstawami HTML i CSS. Przekazanie wiedzy z zakresu przygotowania publikacji
elektronicznych w formacie EPUB i MOBI. Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z projektowaniem
książek elektronicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawy HTML i CSS, posiada wiedzę z zakresu
przygotowania publikacji elektronicznych w formacie
EPUB i MOBI oraz ma świadomość problemów
związanych z projektowaniem książek elektronicznych.

EDY_K2_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotować publikację elektroniczną. EDY_K2_U06 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 20

konsultacje 10

poprawa projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie teoretyczne na temat formatów publikacji elektronicznych.
2. Podstawy HTML i CSS z uwzględnieniem ich użycia w publikacjach
elektronicznych.
3. Przygotowanie pliku w formacie EPUB i MOBI przy pomocy programu Sigil.
4. Przygotowanie złożonej w programie InDesign publikacji do konwersji do
formatu EPUB.
5. Edycja publikacji elektronicznej w programie Sigil.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt Samodzielna realizacja publikacji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość programów Photoshop i InDesign; znajomość zasad składu tekstu. Przedmiot w ramach ścieżki
programowej Edytorstwo elektroniczne dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 5, PP Liternictwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.280.5cd425ffe0cb9.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z podstawami projektowania krojów pisma oraz z procesem opracowania kroju pisma
w formacie fontu cyfrowego. Zapoznanie studentów z rynkiem fontów. Zapoznanie studentów
z oprogramowaniem do projektowania i produkcji fontów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawy projektowania krojów pisma oraz z proces
opracowania kroju pisma w formacie fontu cyfrowego.
Ma wiedzę o rynku fontów.

EDY_K2_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystać w praktyce projektowej podstawy
projektowania krojów pisma oraz proces opracowania
kroju pisma w formacie fontu cyfrowego. Umie
obsłużyć oprogramowanie do projektowania i produkcji
fontów.

EDY_K2_U06 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podnoszenia swoich kompetencji zawodowych przez
całe życie. Potrafi współpracować z innymi członkami
grupy.

EDY_K2_K05,
EDY_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 20

testowanie 10

konsultacje 10

poprawa projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

blok I
Poznanie technik projektowania kroju pisma lub liternictwa: od projektu
wykonanego analogowo przy pomocy jednej z możliwych technik projektowania
do wstępnej digitalizacji.
blok II
Wstępne opracowanie cyfrowe kroju pisma w edytorze fontów: 1. poprawne
wykreślanie liter i znaków, 2. pozycjonowanie znaków w glifach, 3. ustawianie
świateł międzyliterowych, 4. generowanie fontu
blok III
Poznanie rynku krojów pisma dostępnych w nośnikach cyfrowych – fontach oraz
studia przypadków wybranych krojów pisma.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt Obecność na zajęciach, regularne konsultowanie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii i klasyfikacji krojów pisma oraz wrażliwość na formy liternicze. Przedmiot w ramach ścieżki programowej
Projektowanie publikacji dostępnej wyłącznie dla studentów kierunku Edytorstwo.
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Moduł do wyboru 5, EN Od autora do czytelnika
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
edytorstwo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Polonistyki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WPlEDYS.280.1590041230.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie historycznego rozwoju rynku księgarskiego

C2 Omówienie ról społecznych autora, edytora i księgarza

C3 Przedstawienie badań czytelnictwa w wiekach XV-XX

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 280 / 281

W1 powiązanie między twórczością literacką
a instytucjami upowszechniającymi teksty

EDY_K2_W03,
EDY_K2_W06 zaliczenie

W2 rolę czytelnictwa kulturze EDY_K2_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić analizę społecznej roli tekstów
literackich i paraliterackich EDY_K2_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 popularyzowania literatury i instytucji służących jej
upowszechnianiu EDY_K2_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie referatu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Role społeczne autorów w dawnych wiekach
Zmiany pozycji pisarzy profesjonalnych
Instytucje mecenatu
Instytucje wydawnicze w ujęciu historycznym
Współpraca autora z wydawcą i księgarzem

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie warunkiem zaliczenia będzie aktywna obecność na zajęciach i kolokwium
ustne z wyznaczonego materiału
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa




