
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU 

Seminarium magisterskie – literatura niderlandzka 

Studia II stopnia, I rok 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 wstępne zredagowanie pracy magisterskiej 

C2 pogłębienie wiedzy z zakresu badań literatury i krytyki literackiej 

C3 umiejętność analitycznego myślenia i wypowiedzi pisemnej na wybrany temat literacki 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. bardzo dobra znajomość języka niderlandzkiego (poziom C2) 

2. dobra znajomość literatury niderlandzkiej 

3. indywidualne zainteresowanie literaturą i krytyką literacką  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK W1 Opanowanie podstawowej terminologii związanej z pracą naukową nad literaturą 
EK W2 Opanowanie podstawowych pojęć związanych z metodologią badań 
EK W3 Poszerzenie wiedzy o literaturze niderlandzkiej 
EK W4 Poszerzenie wiedzy o krytyce literackiej 
EK W5 Zdobycie wiedzy służącej indywidualnej pracy naukowej 
EK U1 Umiejętność posługiwania się terminologią badań literackich 
EK U2 Umiejętność aplikacji metod naukowych we własnych poszukiwaniach badawczych 
EK U3 Umiejętność samodzielnego myślenia 
EK U4 Umiejętność redakcji tekstu naukowego 
EK U5 Umiejętność analizy tekstów literackich 
EK K1 Kompetencje językowe – student poszerza swoje słownictwo związane z pracą naukową w języku 

niderlandzkim 
EK K2 Kompetencje intelektualne – student poszerza swoje zdolności samodzielnego myślenia 
EK K3 Kompetencje socjologiczne – student rozwija swoje zdolności pracy w grupie i uczestniczy w 

działaniach integrujących go z innymi 
EK K4 Kompetencje dydaktyczne – student nabywa umiejętności pozwalających mu samemu w 

wykonywaniu w przyszłości zawodu nauczyciela 
EK K5 Kompetencje kulturowe – student postrzega problem literatury niderlandzkiej w znacznie szerszym 

kontekście kulturowym i cywilizacyjnym 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Konwersatorium (K) 
Liczba 

godzin 
K1. Wprowadzenie ogólne do przedmiotu – cel i zakres seminarium 2 

K2. Wybór tematu – metoda, przykłady 2 

K3. Struktura pracy magisterskiej – schemat, terminologia, konstrukcja 4 

K4. Analiza tekstów literackich na wybranych przykładach 10 

K5. Analiza tekstów krytycznych na wybranych przykładach 10 

K6. Samodzielne referaty studentów – prezentacja, dyskusja  12 

K7. Ocena stanu zaawansowania redakcji prac magisterskich 10 

K8. Ocena zredagowanych prac magisterskich 10 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Tekst pisany 

2. Komputer 

3. Kserokopiarka 

4. Rzutnik multimedialny 



SPOSOBY OCENY  

F1 ocena frekwencji 

F2 ocena aktywności 

P1 ocena zaawansowania pracy magisterskiej  

P2 ocena redakcji pracy magisterskiej  

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 20 

Przygotowanie się do zajęć 20 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 20 

SUMA 60 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura podstawowa i uzupełniająca jest określana na bieżąco w zależności od wybranego przez studenta 

tematu badawczego. 

 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

 dr Ludovicus Jongen l.e.i.m.jongen@hum.leidenuniv.nl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt kształcenia 

Wiedza 

Niedostateczne 

opanowanie 

omawianego 

materiału  

Podstawowe 

przyjęcie i 

zrozumienie 

przestawianych na 

zajęciach zagadnień 

i pojęć  

Aktywne 

uczestnictwo w 

zajęciach 

wskazujące na 

dobre opanowanie 

materiału zajęć 

dydaktycznych 

Bardzo dobra 

znajomość 

omawianego 

materiału oraz taka 

sama aktywność 

intelektualna 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

Nieumiejętność 

wykorzystania w 

praktyce 

zdobywanej wiedzy 

Student potrafi 

posługiwać się 

zdobywaną wiedzą 

w stopniu 

podstawowym  

Student wykazuje 

swobodę w 

operowaniu 

wykładanymi 

treściami 

Bardzo dobra 

umiejętność 

wykorzystania 

zdobywanej wiedzy 

Efekt kształcenia 

Kompetencje 

Student nie posiada 

żadnych komptencji 

w przekazywaniu 

zdobywanej wiedzy   

Student umie 

czerpać ze 

zdobywanej wiedzy 

w sposób ledwo 

zadowalający 

Student może 

przekazywać innym 

swoje umiejętności 

w stopniu 

zadowalającym 

Student może być 

autorytetem wśród 

innych osób  

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Seminarium magisterskie z zakresu literatury niderlandzkiej na filologiiniderlandzkiej trwa dwa lata. 

Podstawowym jego celem jest samodzielna praca badawcza studenta, zmierzająca do zredagowania pracy 

magisterskieju pod kierunkiem prowadzącego zajęcia. Zadaniem opiekuna naukowego jest czuwanie nad 

poprawnością konstrukcji i struktury planu pracy, jej założeń metodologich, doboru bibliografii, oraz czuwanie 

nad postępami i efektami pracy. Oprócz samej redakcji pracy magisterskiej, celem seminarium jest dyskusja 

wokół wybranych zagadnień związanych z tekstem literackim oraz krytyką literacką, oraz zapoznanie się 

z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi metodologi i problemów badań naukowych.   

 

 


