
 

 

 

 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  

www.polonistyka.uj.edu.pl 

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA 

Specjalność: EDYTORSTWO 

Tryb i  typ studiów: stacjonarne studia pierwszego stopnia 

Opis programu 
studiów i profil 
absolwenta: 

Studia edytorskie obejmują – z niewielkimi modyfikacjami – 
podstawowy kanon przedmiotów polonistycznych 
(historycznoliterackich i językoznawczych): historię literatury 
polskiej, poetykę z elementami teorii literatury, gramatykę opisową i 
historyczną, kulturę języka polskiego. W programie znalazły się takŜe 
następujące zajęcia specjalistyczne: bibliografia, historia ksiąŜki, 
poligrafia współczesnej ksiąŜki, organizacja i marketing w 
wydawnictwie, redakcja techniczna, grafika ksiąŜki, podstawy prawa 
dla edytorów, komputerowe przygotowanie publikacji. Stosunkowo 
wiele czasu przewidziano na zajęcia w pracowni komputerowej, 
podczas których studenci poznają programy do opracowania grafiki, 
do składu komputerowego (DTP) oraz do redagowania stron www. 
Program przewiduje równieŜ ćwiczenia terenowe w drukarni i 
praktyki w firmie wydawniczej. Seminarium licencjackie na III roku 
pozwala uczestnikom połączyć umiejętności praktyczne redaktora z 
wiedzą o rynku wydawniczym dawnym i współczesnym. 
Absolwenci studiów edytorskich posiadają wiedzę o literaturze 
polskiej i obcej oraz o historii i stanie obecnym języka polskiego, a 
takŜe o historii ksiąŜki, zasadach działania firm wydawniczych i 
podstawach prawa autorskiego. Opanowują teŜ umiejętności 
potrzebne redaktorowi wydawnictwa: poznają w praktyce adiustację 
tekstów, redakcję techniczną i merytoryczną, korektę, podstawy 
składu komputerowego oraz redagowania stron internetowych. Tak 
wyposaŜeni, mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach 
czasopism i w instytucjach naukowych prowadzących prace 
dokumentacyjno-bibliograficzne. Mogą teŜ zakładać własne 
niewielkie firmy wydawnicze, świadczące usługi na rzecz duŜych 
wydawnictw oraz firm i organizacji w zakresie przygotowania 
publikacji. Istnieje moŜliwość podjęcia studiów II stopnia na 
specjalności edytorskiej. 
 

Limit przyjęć: 25 (minimalna liczba przyjętych wymagana do uruchomienia 
studiów: 15) 

 
Kontakt: Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, pokój 43 (parter),  tel. 012 663 13 21 
 



Zasady kwalifikacji na studia: 

Przy rekrutacji na studia obowiązuje Elektroniczna Rejestracja Kandydatów. Szczegóły: 

www.rekrutacja.uj.edu.pl 

www.erk.uj.edu.pl 

 

PoniŜej znajduje się zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych branych pod uwagę przy ustalaniu 

wyniku kwalifikacji wraz z informacją o podziale tych przedmiotów na grupy oraz liczbą 

wyników przedmiotowych uwzględnianych w kaŜdej z nich. 

  

Grupa 
Nazwa przedmiotu 
kwalifikacyjnego 

Waga wyniku 
przedmiotowego 

Grupa 1 
(uwzględniany 1 wynik 
przedmiotowy)  

język polski 2 

filozofia 1 

historia 1 

historia muzyki 1 

historia sztuki 1 

język angielski 1 

język francuski 1 

język hiszpański 1 

język łaciński i kultura antyczna 1 

język niemiecki 1 

język rosyjski 1 

język włoski 1 

Grupa 2 
(uwzględniany 1 wynik 
przedmiotowy)  

wiedza o społeczeństwie 1 

 

Wynik kwalifikacji jest wartością z przedziału 0–100 punktów obliczaną jako suma waŜona 2 

wyników przedmiotowych, z odpowiadającymi im wagami, wybranych w liczbie:  

• 1 przedmiot z grupy 1  

• 1 przedmiot z grupy 2  

podzielona przez 3 – sumę tylu największych wag z kaŜdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy 
branych jest pod uwagę.  

Jeśli kandydat uzyskał wyniki z większej, niŜ wskazana w danej grupie, liczby przedmiotów 
kwalifikacyjnych, do wyliczenia sumy waŜonej wybrane zostaną wyniki dla niego najkorzystniejsze. 
Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego 
przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.  

 


