
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

I. KARTA PRZEDMIOTU
Seminarium literaturoznawcze – poezja niderlandzka

CEL PRZEDMIOTU 

C1 – Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii,  terminologii i metodologii badań 
literaturoznawczych z naciskiem na obszar dawnej i współczesnej liryki niderlandzkiej
C2 –  Doskonalenie  umiejętności  analizy  utworów poetyckich  przy zastosowaniu  wiedzy 
z zakresu poetyki historycznej, doskonalenie warsztatu teoretycznoliterackiego 
C3  –  Doskonalenie  umiejętności  sporządzania  akademickich  prac  pisemnych  w  języku 
niderlandzkim, pogłębianie wiedzy o aparacie pomocniczym nauk literaturoznawczych.   
C4 – Wybór tematu pracy dyplomowej (pierwszy rok zajęć); realizacja projektu badawczego 
w postaci pracy magisterskiej (drugi rok zajęć)

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, 
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość języka polskiego i niderlandzkiego na poziomie C1
2. Zorientowanie w zakresie teorii i historii literatury (z naciskiem na obszar krajów języka 
niderlandzkiego)

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
EK1 – Opanowanie podstawowej terminologii badawczej z zakresu historii i teorii literatury 
EK2 – Zapoznanie się z podstawowymi metodami analizy tekstu poetyckiego
EK3 – Pogłębienie wiedzy na temat poezji niderlandzkojęzycznej 
EK4 – Wzbogacenie zasobu wyrażeń z zakresu języka naukowego potrzebnego do pisania 
pracy magisterskiej
EK5  –  Nabycie  wiadomości  na  temat  aparatu  bibliograficznego  i  norm  dotyczących 
cytowania, odnośnków, itp. stosowanych w pracach naukowych
Umiejętności
EK1 – Sprawne posługiwanie się opanowaną terminologią badawczą. 
EK2 – Umiejetne stosowanie wybranych metod analizy historycznoliterackiej 
EK3 – Umiejętność prawidłowego konstruowania prac naukowych
EK4  –  Rozwinięcie  umiejętności  poprawnego  redagowania  tekstów  naukowych 
(bibliografia, cytaty, odwołania, itp.).
EK5  –  Zrealizowanie  projektu  badawczego  w  formie  pracy  pisemnej  zgodnej 
z przedstawionymi wytycznymi. 
Kompetencje społeczne
EK1- Rozwinięcie świadomości kulturowej w zakresie historii literatury niderlandzkiej
EK2 – Rozwinięcie świadomości poetyki historycznej warunkującej powstawanie tekstów 
literackich
EK3 – Rozwinięcie świadomości studenta w kwestii gatunkowo-kulturowego zróżnicowania 
utworów lirycznych.
EK4  -  Rozwinięcie  świadomości  studenta  w  zakresie  medialnego  wymiaru  poezji  (np. 
emblematyka). 



EK5 – Rozwinięcie  inicjatywy i  kreatywności  studenta w doborze tematyki  badawczej  i 
narzędzi analitycznych.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – Seminarium (S) Liczba 
godzin

I rok
K1. Wprowadzenie ogólne do przedmiotu – cel i zakres seminarium, plan i sposób pracy ze 
studentami 2

K2. Wybór tematu – metoda, przykłady; casus wprowadzający tematykę badawczą 2
K3. Struktura pracy magisterskiej – schemat, terminologia, konstrukcja 4
K4. Analiza tekstów literackich na wybranych przykładach 15
K5. Analiza tekstów krytycznych na wybranych przykładach 15
K6. Samodzielne referaty studentów – prezentacja, dyskusja 12
K7. Ocena stanu zaawansowania redakcji prac magisterskich 10

Suma godzin 60

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. Podręczniki historii literatury, artykuły naukowe i monografie dotyczące wybranych 
zagadnień wchodzących w zakres projektów badawczych studentów 
2. Katalogi i bibliografie niderlandzkie
3. Wybrane utwory poezji niderlandzkiej oraz w przekładzie na j. polski
4. Komputer z dostępem do internetu
5. Rzutnik
6. Tablica z kredą, whiteboard

SPOSOBY OCENY 
F1 ocena frekwencji
F2 ocena aktywności
P1 ocena zaawansowania pracy magisterskiej (po każdym semestrze)
P2 ocena całości pracy magisterskiej (w trakcie IV semestru)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności
(semestralnie na osobę)

Godziny kontaktowe z nauczycielem 120
Przygotowanie się do zajęć 60
Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 120
SUMA 300
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 40

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Prowadzący  podaje  uczestnikom  w  pierwszym  etapie  zajęć  bibliografię  z  zakresu 
literaturoznawstwa niderlandzkiego.  Lista  lektur  ulega zmianie  w zależności  od tematów 
badawczych studentów. 

Pozycje podstawowe:

Erica van Boven, Gillis Dorleijn, Literair mechaniek : inleiding tot de analyse van verhalen  
en gedichten. Coutinho, Bussum 2003. 



F.W. Korsten, Lessen in literatuur. Vantilt, Nijmegen 2005. 
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, Bert Bakker, Amsterdam, 2003 – [2013], 8 t. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Marcin Polkowski     polkowski@kul.pl

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

mailto:polkowski@kul.pl

