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1 nazwa jednostki                  Wydział Nauk Humanistycznych /Humanities 

                                         

2 nazwa kierunku (specjalności)            Filologia Niderlandzka /Duch Philology 

3 nazwa przedmiotu      Gramatyka niderlandzka   III 

4 przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne    

zaliczenie kursu gramatyki  niderlandzkiej II /course of Dutsch grammar II 

5 liczba godzin zajęć dydaktycznych     60 

6 liczba punktów ECTS    

7 Założenia i cele przedmiotu/Assumptions and aims of the course 

Cel zajęć 

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z gramatyki opisowej języka niderlandzkiego, zdobytej na 

zajęciach z tego przedmiotu na roku II.  

Studenci powinni przyswoić sobie wiedzę z dziedziny niderlandzkiej składni i słowotwórstwa oraz 

fonetyki i fonologii na poziomie zaawansowanym.  

Studenci poznają struktury językowe i ich zastosowanie w praktyce. / / / 

 

The goal of the course is to widen the knowledge about Dutch descriptive grammar acquired during 

the course of the second year of the studies. 

The course includes theoretical knowledge about Dutch syntax, word formation, phonetics and 

phonology at advanced level.  

The students learn about grammatical structures and their use in practice. 

 

Zamierzone efekty kształcenia: 

WIEDZA: Po ukończeniu kursu studenci posiadają wiedzę z zakresu gramatyki opisowej języka 

niderlandzkiego w stopniu zaawansowanym. Są w stanie rozpoznać poszczególne części zdania w 

języku niderlandzkim w tekstach oryginalnych. Potrafią definiować pojęcia. Umieją odróżniać różne 

rodzaje typów słowotwórczych dla poszczególnych części mowy. Posiadają wiedzę na temat 

niderlandzkiej fonetyki i fonologii. Potrafią rozróżniać dźwięki i fonemy. Znają zasady transkrypcji 

fonetycznej. Umieją opisać pracę narządów mowy.  

 

After this course students acquire the knowledge about Dutch descriptive grammar at advanced 

level.They are able to specify particular parts of speech and sentence in Dutch on example of the 

original texts. They can define the notions. They are able to recognize different kinds of word 

formation in the Dutch parts of speech. They know about the phonetics and phonology. The students 

are infomed how to make use of the transcription. They can recognize different sounds and phonemes. 

They are able to describe the working of speech organs. 

UMIEJĘTNOSCI: 

Zajęcia mają na celu pomóc studentom w zdobyciu umiejętności badawczych. Studenci potrafią 

dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień. Są  w stanie 

wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu gramatyki opisowej. 

The goal of the course is to help students to aquire research competence. They are able to find the 
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proper methods and instruments for research work in order to present the different topics. The students  

Can find, analyse, select and make use of the information’s about the Dutch descriptive grammar. 

KOMPETENCJE: 

Po zakończonym kursie studenci znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz  

rozumieją potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju.  

After completing the course students know the scope of  their knowledge and their skills and they 

understand the need of continuing the additional schooling and progress. 

 

8 Metody i pomoce dydaktyczne 

Wykład, prezentacje multimedialne/ lecture / multimedial presentation 

pomoce dydaktyczne:  rzutnik multimedialny, odtwarzacz CD, e-learning 

the multimedia projektor/ laptop, Cd-player 

9 forma i warunki zaliczenia  

systematyczne uczęszczanie na zajęcia, zaliczenie egzaminu (pisemnego lub ustnego)   

The students are supposed to attend the course regular and to pass the examination  

10 treści programowe 

W czasie wykładu są prezentowane zagadnienia dotyczące niderlandzkiej składni, słowotwórstwa, 

fonetyki i fonologii.  

During the course are presented  different topics of the Dutch syntax, word formation, phonetics and 

phonology. 
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12 Osoba prowadząca zajęcia   Dr Ewa Majewska 

 

 

 


