Zarządzenie Nr 222/2021/2022
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie utworzenia
Studiów Podyplomowych Prosty język w instytucjach publicznych
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:
§1
W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Studia Podyplomowe Prosty język
w instytucjach publicznych, zwane dalej Studiami.
§2
1. Absolwent Studiów będzie dysponował wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi
ukierunkowanymi praktycznie na tworzenie prostych, zrozumiałych i poprawnie zredagowanych
komunikatów urzędowych.
2. Zapleczem merytorycznym Absolwenta Studiów, które będzie mu umożliwiać pisanie tekstów
w różnego typu instytucjach publicznych, będzie wiedza pochodząca z kilku dziedzin bądź sfer
językoznawstwa polonistycznego: stylistyki, gramatyki, normy, konwencji ortograficznointerpunkcyjnej oraz leksykografii ortoepicznej i nastawionych poprawnościowo poradników.
3. Najważniejszym efektem Studiów będzie wiedza o prostym języku oraz dwuaspektowa
umiejętność, tzn. polegająca z jednej strony na konstruowaniu tekstów własnych zgodnych
z regułami prostoty, z drugiej zaś na weryfikowaniu cudzych tekstów pod kątem zastosowanych
w nich reguł.
4. Absolwent Studiów będzie w pełni przygotowany do tego, by już na etapie redagowania tworzyć
od razu uproszczone teksty bądź upraszczać teksty przedstawione mu do oceny, a więc takie
teksty, które nie będą zawierały: 1) rozbudowanych podstaw prawnych na początku,
2) rozbudowanych konstrukcji składniowych, 3) zbędnych i pustych znaczeniowo wyrazów,
4) powtarzających się treści, 5) długich i bardzo długich zdań, 6) specjalistycznych wyrazów,
form natrętnych i schematycznych i wszelkich innych utrudniających zrozumienie.
5. Umiejętność pisania prostym językiem i oceniania pod kątem prostoty i zrozumiałości innych
tekstów Absolwent połączy z kompetencją dotyczącą kompozycji tekstu urzędowego. Dzięki
studiom dowie się, jak budować architekturę pism, jak je segmentować, wyróżniać
poszczególne części i rozkładać typograficznie, aby w sposób przejrzysty komunikowały
odbiorcy poszczególne treści. Dodatkowo Absolwent uzyska zasób informacji o relacjach
nadawczo-odbiorczych, co pozwoli mu przyjmować właściwą postawę w stosunku do obywatela
w zależności od uwarunkowań sytuacyjnych. Rozeznanie w tym zakresie umożliwi
Absolwentowi stosowanie adekwatnych zasad etykiety komunikacyjnej.
§3
Na Studia mogą być przyjęci absolwenci studiów wyższych posiadających co najmniej tytuł
licencjata.
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§4
Rekrutacja na Studia będzie odbywała się zgodnie z zasadami określonymi przez kierownika
Studiów.
§5
Zajęcia prowadzone będą w systemie 2-semestralnym, zgodnie z programem Studiów ustalonym
przez Senat UAM.
§6
Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
powołany przez Rektora.
§7
Sposób dokumentowania realizacji Studiów określa Regulamin studiów podyplomowych UAM.
§8
Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Prosty język
w instytucjach publicznych.
§9
Studia, o których mowa w § 1, prowadzone będą, począwszy od roku akademickiego 2022/2023.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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