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Nazwa kierunku: Edytorstwo 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 poziom 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dziedzina: nauki humanistyczne 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: literaturoznawstwo – dyscyplina wiodąca, językoznawstwo, informatyka, nauki prawne, nauki o komunikacji społecznej i mediach 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych uchwałach 
Senatu 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia 

poziomów 6-8 
PRKii 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 

PRKiii 

 
 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla dziedziny 
sztukiiv 

 
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia 

poziomów 6 i 7 
PRK dla 

kwalifikacji 
inżynierskichv 

 Wiedza: absolwent 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 
Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich 
specyfice przedmiotowej i metodologicznej. P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W02 
Zna terminologię nauk humanistycznych. 

P6U_W1 P6S_WG1 
  

K_W03 
Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu tekstologii i edytorstwa 
naukowego. P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W04 

Rozumie  powiązania tekstologii i edytorstwa naukowego z innymi dziedzinami 
nauki i dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa i językoznawstwa. 

P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W05 
Ma wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych 

P6U_W1 P6S_WG1 
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osiągnięciach w zakresie tekstologii i edytorstwa naukowego. 

K_W06 

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe 
dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów. 

P6U_W1 
P6U_W2 

P6S_WG1 

  

K_W07 
Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego. P6U_W2 P6S_WK2 

  

K_W08 
Posiada wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i 
historycznej zmienności jego znaczeń. 

P6U_W1 
P6U_W2 

P6S_WG1 
P6S_WK1 

  

K_W09 
Ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, 
ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego ruchu wydawniczego. P6U_W2 P6S_WK1 

  

K_W10 
Ma wiedzę na temat poligrafii offsetowej oraz cyfrowej. 

P6U_W2 P6S_WK2 
  

K_W11 
Ma wiedzę na temat konwencji redakcyjnych stosowanych w wybranych 
obszarach językowych. P6U_W2 

P6S_WG1 
P6S_WK2 

  

 Umiejętności: absolwent 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z 
wykorzystaniem różnych źródeł i narzędzi. P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U02 

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

P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U03 

Umie samodzielnie  zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Planuje 

działania na przyszłość dotyczące własnego rozwoju. P6U_U2 P6S_UU1 

  

K_U04 

Rozpoznaje różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla edytorstwa oraz 
przeprowadza ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych 
metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w 
procesie historyczno-kulturowym. 

P6U_U1 P6S_UW1 
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K_U05 
Potrafi formułować i wyrażać własne opinie i stanowiska oraz merytorycznie 
argumentować  z wykorzystaniem poglądów innych autorów. P6U_U3 P6S_UK2 

  

K_U06 

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

P6U_U3 
P6S_UK1 
P6S_UK3 
P6S_UW1 

  

K_U07 

Potrafi przygotować typową pracę pisemną w języku polskim, dotyczącą 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 
także różnych źródeł. 

P6U_U1 
P6U_U3 

P6S_UW1 
P6S_UK1 

  

K_U08 
Samodzielnie planuje i realizuje podstawowe prace, których celem jest 
kompleksowe przygotowanie wydania  prostej publikacji. P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U09 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. P6U_U1 

P6U_K2 
P6S_UO2 

  

K_U10 
Odpowiednio wyznacza priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania. 

P6U_K2 
P6U_U1 

P6S_UO1 
  

 Kompetencje społeczne: absolwent 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_K01 Jest przygotowany do weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności. P6U_K2 P6S_KK1 
  

K_K02 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu, uwzględniając zasady etyczne. P6U_K1 P6S_KR1 

  

K_K03 
Jest gotów do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa poprzez aktywne 
kształtowanie życia kulturalnego, korzystając z różnych mediów. P6U_K1 

P6S_KO2 
P6S_KO1 

  

K_K04 
Jest gotów do rozwiązywania problemów praktycznych samodzielnie, a w 
uzasadnionych przypadkach z pomocą eksperta. P6U_K2 P6S_KK2 

  

 

 

                                                           
i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą. 
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ii Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część I 

iv Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – dla dziedziny sztuki – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część II 

v Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część III 

 


