
Opis zajęć (efekty kształcenia) 
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1 nazwa jednostki:  Wydział Nauk Humanistycznych/ Humanities 

2 nazwa kierunku (specjalności): Filologia niderlandzka/ Dutch Philology 

3 nazwa przedmiotu: Literatura niderlandzka 

4 przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne: 

‘Randvoorwaarden’ voor deelname aan de cursus – voorafgaande vereisten: 

…       

5 liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze / roku akademickim: 

30 godzin   /  30 hours per semester  

6 liczba punktów ECTS: 

[aantal ECTS credits – wordt later 

aangevuld]      

 

 

7 Założenia i cele przedmiotu Assumptions and aims of the course  

Cel zajęć (proszę sformułować 3 zdania charakteryzujące to, co chciałby Pan/Pani osiągnąć u 

słuchaczy)  

Doelstelling van de cursus – wat wilt u met deze cursus bereiken? (3 zinnen) 

Het doel van deze cursus is de kennis en het inzicht van de studenten in de moderne, Nederlandstalige 

literatuur vergroten/The goal of this course is to enlarge the knowledge en perception of the students 

in the modern Dutch literature. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu współczesnej literatury niderlandzkiej 

oraz pogłębienie jego spojrzenia na tę tematykę. 

 

Zamierzone efekty kształcenia (proszę sformułować ok. 15  prostych zdań opisujących 

zamierzone efekty z użyciem active verbs) 

Wat zijn de beoogde onderwijsresultaten? (15 zinnen)  

WIEDZA (active verbs np. definiować, opisać, porównać, podsumować, rozpoznać, 

skrytykować...) 

KENNIS (wat is het belang van deze cursus voor het overdragen van kennis? – 5 zinnen) 

Aan het eind van de cursus zullen studenten een overzicht hebben van de Nederlandse 

letterkunde vanaf de negentiende eeuw tot heden/At the end of the course students will have a 

survey of the Duitch literature from the the nineteenth century till the present day 

Po ukończeniu kursu student potrafi opisać literaturę niderlandzką od XIX wieku po czasy 

współczesne. 

UMIEJĘTNOŚCI (active verbs np. analizować, eksploatować, interpretować, obliczać, 

sporządzać, weryfikować, zaprojektować, wyszukiwać, zaprezentować) 

VAARDIGHEDEN (Welke vaardigheden worden tijdens deze cursus ontwikkeld?) 

Studenten leren literaire teksten uit verleden en heden te analyseren en in het tijdsbeeld te 

plaatsen/Students will learn to analyse literary texts from the past and the present and also 
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they will learn to place them in the historical period. 

Student potrafi analizować dawne i współczesne teksty literackie oraz przypisać je do 

właściwego okresu historycznego  

KOMPETENCJE Inne kompetencje (postawy) (active verbs np. dbałość o... otwartość 

na.... postępowanie zgodne z.... wrażliwość na.... wyrażanie sądów w sprawach....) 

COMPETENTIE (Welke competenties (attitudes) worden tijdens deze cursus 

ontwikkeld?) 

Doordat studenten teksten zelfstandig moeten bestuderen en daarvan (in het Nederlands) 

verslag moeten uitbrengen zal hun lees- en schrijfvaardigheid toenemen/Because students 

have to study the text on their own and have to write (in Dutch) an essay about the results of 

their study, at the end their capability to read and write (in Dutch) will have increased. 

Student poszerza swoje umiejętności z zakresu pisania i czytania w języku 

niderlandzkim poprzez samodzielną pracę z tekstem literackim i sporządzanie esejów 

w języku niderlandzkim 

8 Metody i pomoce dydaktyczne 

Onderwijsmethoden en didactische hulpmiddelen 

Forma zajęć (proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do możliwości uzyskania i sprawdzenia 

założonych efektów kształcenia) 

De vorm van de cursus (de vorm moet aangepast zijn aan het verkrijgen en vervolgens toetsen van de 

beoogde onderwijsresultaten) 

Tijdens hoorcolleges worden de eigenaardigheden van een literaire periode besproken. Studenten 

krijgen via internet de te bestuderen tekst. Vervolgens leveren zij hun opdracht eveneens via internet 

in. Hun werkstukken worden uitgeprint en becommentarieerd/ During lectures  the peculiarities of the 

literary periods will be taught. Next the students will receive by internet the text they have to study. 

Their written essay they send back by internet (e/mail). Those will be printed and read en commented 

Podczas wykładów student zapoznaje się ze specyfiką poszczególnych okresów literackich. 

Następnie droga elektroniczną otrzymuje tekst do samodzielnej analizy, po czym odsyła go do oceny 

i komentarza.  

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne...) 

Didactische hulpmiddelen 

Geen/None 

Brak 

9 forma i warunki zaliczenia 

Cursusvereisten (toetsing)  

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych (proszę wskazać metody egzekwowania 

efektów opisanych w pkt. 7 oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej, np. aktywność w 

dyskusji – 25%, esej/referat – 25%, egzamin ustny - 50%. 

 Hoe toetst u de onderwijsresultaten aangegeven onder punt 7? Vermeld het aandeel van elke 

methode, bijvoorbeeld: actieve deelname – 25%, essay – 25%, mondeling examen – 50%   

Gedurende semesters worden alle schriftelijke beoordeeld, inhoudelijk en op taalgebruik. Deze 

beoordelingen bepalen het eindcijfer/During the semesters all essays will be marked, on comntent and 

on the use of the Dutch language. These marks will be used for the definitive mark. 

Wszystkie prace pisemne wykonane w semestrze podlegają ocenie pod względem treści i 

języka. Oceny te będą składały się na ostateczną ocenę końcową.  



10 treści programowe 

Cursusinhoud (geef een beknopte beschrijving van de inhoud vertaald naar de beoogde 

onderwijsresultaten) 

Treść zajęć: (Proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się 

Zie nummer 8/See number 8. 

.   

11 literatura podstawowa i uzupełniająca 

de basis- (verplichte) en uitgebreide (optionele) literatuurlijst 

Verplichte literatuur  

... 

Voor wie meer wil weten  

... 

 

12 Osoba prowadząca zajęcia:  

naam docent 

 

Ludo Jongen 

  

 

 

 


