08.07.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.09.2019
Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych
Instytucja: Wydział Filologiczny UŁ
Miasto: Łódź
Tryb: zaoczne
Rodzaj oferty: Studia podyplomowe

Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry
wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach,
zwłaszcza o charakterze humanistycznym, a także w redakcjach czasopism,
szczególnie kulturalno-literackich, gazet i agencji reklamowych. Mamy
na względzie także to, że absolwenci specjalności nauczycielskiej i czynni
nauczyciele będą mogli zwiększyć swe kwalifikacje, posiadłszy wszechstronne
umiejętności posługiwania się komputerem.

Profil kandydata:
Studia są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów pięcioletnich studiów
magisterskich humanistycznych i absolwentów humanistycznych studiów
licencjackich, ale również dla absolwentów pięcioletnich i trzyletnich studiów
kierunków technicznych.
Zajęcia odbywać się będą średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w sali
komputerowej Pracowni Edytorstwa w nowym gmachu Wydziału Filologicznego UŁ,
ul. Pomorska 171/173.
Program:
semestr zimowy:
• Podstawy edytorstwa (wykład) – 14 godz.
• Typografia (wykład) – 14 godz.
• Techniczne opracowanie tekstu (zajęcia spec. – warsztaty komputerowe) – 14
godz.
• Komputerowy skład tekstu (zajęcia spec. – warsztaty komputerowe) – 28
godz.
• Praca redaktora wydawniczego – korekta i adiustacja (zajęcia spec.) – 14
godz.
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• Redagowanie tekstów użytkowych – reklama, prasa, Internet (zajęcia spec.) –
14 godz.
• Krytyka tekstów do XVIII w. (konwersatorium) – 14 godz.
• Język tekstu w edycji (konwersatorium) – 14 godz.
semestr letni:
• Podstawy edytorstwa (wykład) – 14 godz.
• Typografia (zajęcia spec.) – 14 godz.
• Komputerowy skład tekstu (zajęcia spec. – warsztaty komputerowe) – 42
godz.
• Zarządzanie działalnością wydawniczą z elementami prawa autorskiego
(wykład) – 14 godz.
• Praktyka wydawnicza (zajęcia spec. – warsztaty komputerowe) – 14 godz.
• Praca redaktora wydawniczego – redakcja techniczna (zajęcia spec.) – 14
godz.
• Redagowanie publikacji edukacyjnych (zajęcia spec.) – 14 godz.
• Krytyka tekstów XIX i XX w. (konwersatorium) – 14 godz.
Zasady rekrutacji
Złożenie kompletu dokumentów: podania, kserokopii dowodu osobistego,
kwestionariusza osobowego, odpisu dyplomu, 1 zdjęcia.
Dokumenty należy składać w terminie od 27 maja do 20 września br. (Wydział
Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, pokój 3.39 - 3 piętro), od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–14.00.
Kierownik studiów: dr Anna Petlak
Osoba odpowiedzialna za kontakt: mgr Iwona Niedźwiecka
Adres:
ul. Pomorska 171/173, 90–236 Łódź
tel. (48 42) 42 664 52 61; faks (48 42) 665 52 54
e-mail iwonanie@uni.lodz.pl

Wysokość czesnego: 3600 zł za rok; możliwość wpłat w dwóch ratach
semestralnych
Długość trwania kursu: dwa semestry (266 godzin)
Linki:
• http://edytorstwo.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/
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Słowa kluczowe: edytorstwo
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