Program zawodowy
w zakresie edytorstwa tekstów literackich i użytkowych
Dla humanistów, którzy lubią pracę na komputerze. Dla humanistów, których pasją są książki. Dla wszystkich, chcących
związać swoją zawodową przyszłość z pracą w wydawnictwie, redakcji czasopism i gazet lub w agencjach reklamowych.
Program zawodowy w zakresie edytorstwa tekstów literackich i użytkowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Łódzkiego — jedyny na studiach humanistycznych, bazujący
na technikach: pisarskiej, typograficznej i komputerowej.
Program realizowany jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Filologii Polskiej, w trakcie warsztatów i zajęć specjalizacyjnych, prowadzonych przez Pracowników Katedry Edytorstwa. Studenci zostaną przygotowani
do posługiwania się zaawansowanymi aplikacjami składu
tekstu, poznają tajniki poprawnej edycji tekstów, rozwĳają
twórcze, literackie i plastyczne pasje, eliminując błędy z tekstów i projektując strony publikacji.
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