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Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu: Literatura Niderlandzka 

Rok studiów III BA 

 

Opis efektów kształcenia z odniesieniem do efektów kierunkowych: 

 
Symbol 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia 

Opis efektu kształcenia Odniesienie do 

symbolu 

kierunkowego 

efektu kształcenia 

W kategorii wiedzy 

P_W01 zna i rozumie terminy teoretycznoliterackie w języku 

niderlandzkim 
K_W02 

P_W02 zna i rozumie terminy teoretycznoliterackie w języku 

polskim 
K_W03 

P_W03 zna i rozumie główne kierunki rozwoju literatury 

niderlandzkiej  
K_W05 

K_W07 

P_W04 dostrzega i rozumie zależności interdyscyplinarne w obrębie 

nauk humanistycznych (relacja miedzy literaturą a historią, 

sztuką, kulturą) 

K_W08 

P_W05 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji 

utworów niderlandzkojęzycznych z różnych okresów  

historycznoliterackich 

K_W13 

P_W06 dostrzega i rozumie diachroniczną naturę kształtowania się 

wybranych tradycji  i prądów literackich 
K_W14 

P_W07 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne wyrażanie własnych 

myśli i poglądów w zakresie analizy i interpretacji utworów 

literackich 

K_W17 

W kategorii umiejętności 

P_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informacje w zakresie literatury niderlandzkiej 
K_U02 

P_U02 potrafi precyzyjnie formułować sądy na temat poznawanych 

utworów literackich i weryfikować słuszność twierdzeń 

innych osób 

K_U03 

P_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą 

poznawanych epok i utworów literackich kierując się 

wskazówkami opiekuna naukowego 

K_U07 

P_U04 posługuje się terminami teoretycznoliterackimi w języku 

niderlandzkim 
K_U08 

P_U05 potrafi dostrzec zależności między procesami społecznymi i 

kulturowymi a literaturą  
K_U10 

P_U06 analizuje i interpretuje utwory literackie potrafiąc odnieść je 

do różnorodnych kontekstów historyczno-kulturowych 
K_U11 

P_U07 potrafi krytycznie czytać utwory literackie K_U12 

P_U08 argumentuje własne poglądy oraz formułuje wnioski na 

temat omawianych zagadnień 
K_U13 

P_U09 potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie 

literaturoznawstwa 
K_U15 

P_U10 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu literatury na innych, 

bardziej zaawansowanych kursach literaturoznawczych 

W kategorii kompetencji społecznych 

P_K01 potrafi określić poziom uzyskanej wiedzy i zakres jej K_K01 



braków oraz docenić wartość dalszego kształcenia się  

P_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas analizy i 

interpretacji utworów literackich 
K_K04 

P_K03 ma świadomość znaczenia literatury i kultury niderlandzkiej 

w kulturze europejskiej i światowej 
K_K09 

P_K04 przejawia otwartość na osiągnięcia artystyczne innych kultur 

oraz wrażliwość na walory estetyczne poznawanych dzieł 

literackich 

 

 

 

 


