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1 nazwa jednostki:  Wydział Nauk Humanistycznych 

2 nazwa kierunku (specjalności): Filologia niderlandzka 

3 nazwa przedmiotu: Historia Niderlandów (Rok I) 

4 przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne: / 

5 liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze / roku akademickim: 

30 godzin za semester / 60 godz. za rok  

6 liczba punktów ECTS: 

    

 

 

7 Założenia i cele przedmiotu 

Cel zajęć  

Studenci zdobywają podstawową wiedzę o historię Belgijską i Holanderską 

 

Zamierzone efekty kształcenia 

WIEDZA 

Studenci zdobywają wiedzę na temat historii relacji Belgii i Holandii (o tym co je łączy i co dzieli). 

Studenci zdobywają wiedzę na temat historycznych korzeni skomplikowanej struktury w Belgii 

(Flandria-Walonia-Bruksela-mniejszość niemiecka). 

Studenci zdobywają wiedzę na temat dynamiki obu krajów :Belgii i Holandii oraz analizują ich 

wiodącą pozycję (w niektórych momentach w historii) w polityce międzynarodowej, ekonomii i 

kulturze. 

 

UMIEJĘTNOŚCI  

Studenci potrafią porównywać historyczne procesy zachodzące w Belgii i Holandii z podobnymi 

procesami, które zachodzą w innych krajach. 

Studenci potrafią porównywać niektóre aspekty społeczne zachodzące w Belgii i Holandii  z 

procesami zachodzącymi w innych społecznościach (np. ustrój społeczny, system zabezpieczeń 

społecznych, struktury ekonomiczne, …) 

Studenci potrafią umiejscawiać pewne podstawowe fakty i cechy społeczne w odpowiadających im 

kontekstach historycznym i geograficznym. 

Studenci potrafią analizować i interpretować niektóre dokumenty historyczne. 

Studenci szerzej interpretują fakty historyczne dotyczących Belgii i Holandii umiejscawiając je w 

dłuższym procesie rozwoju społeczeństwa. 

Studenci rozumieją bieżące trudności dotyczące zarówno społeczeństwa holenderskiego jak i 

belgijskiego umiejscawiając je w perspektywie historycznej. 
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KOMPETENCJE  

Celami zajęć są przybliżenie studentom skomplikowanego procesu podejmowania decyzji 

politycznych w Belgii/Holandii, jak również ukazanie złożoności społeczeństwa wielokulturowego 

(Bruksela, Antwerpia, Amsterdam, Rotterdam, …) oraz pomoc w pozbyciu się pewnych istniejących 

stereotypów dotyczących tych dwóch krajów zachodnich. 

 

8 Metody i pomoce dydaktyczne 

Forma zajęć  

 Wykład 

 Konwersatorium 

 Analiza dokumentów historycznych 

 Czytanie tekstów (pisanie streszczenia) 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych 

 Filmy historyczne i dokumentalne 

 Zdjęcia 

 Statystyki 

 

9 forma i warunki zaliczenia 

 4 teksty do przeczytania (napisanie streszczenia): 25% 

 4 zadania związane z obejrzeniem filmu historycznego/dokumentalnego: 25% 

 Egzamin pisemny: 50% 

      

10 treści programowe 

 Niderlandy w czasach prehistorycznych i starożytnych 

 Niderlandy w średniowieczu 

 Niderlandy w czasach reenesansu i reformacji 

 Niderlandy w czasach okresu oświecenia 

 Niderlandy podczas Rewolucji Francuskiej 

 Niderlandy od 1815 roku do dziś, z położeniem nacisku na: 

o Rewolucję belgijską 

o Ruch Flamandzki 

o Pierwszą i drugą wojnę światową 

o Belgijską i holenderską politykę kolonialną 

o Wyzwania we współczesnej Belgii i Holandii 

   

 

 

 



11 literatura podstawowa i uzupełniająca 

literatura podstawowa  

 Arblaster, P. A history of the Low Countries. Palgrave macmillan, New York, 2006. 

literatura uzupełniająca  

 Blom, J.C.H. & Lamberts, E. History of the Low Countries. Berghan Books, New York, 1999. 

 Kossmann, E. H. The Low Countries, 1780-1940. Oxford University Press, Oxford, 1978. 

12 Osoba prowadząca zajęcia:  

Dr Rinaldo Neels 

 

 

 


