
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: 910n – Językoznawstwo niderlandzkie (wykład) 

4 przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne: 

Znajomość języku niderlandzkim na poziomie egzaminu bakalarskiego (Poziom biegłości 

językowej Rady Europy B2) / Knowledge of Dutch at the level of the bachelor state exam (CEFR 

B2) 

5 liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze / roku akademickim: 

30 godzin  /  30 hours per semester  

6 liczba punktów ECTS:  

 

7 Założenia i cele przedmiotu 

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

słuchaczy)  

Celem kursu jest jest to, że studenci będą mieli dobry przegląd niderlandzkiego gramatyki, 

zwłaszcza niderlandzkiej składni. Obejmuje to różnice między północną niderlandzkim i 

południowych belgijskiego (flamandzkiego) warianty języku. Omówime i specjalne tematy jak jsą: 

aspekt i czas, korzystanie z artykułów i partykułów./ The goal of the course is that the students will 

have a good survey of Dutch grammar, especially of Dutch syntax. This includes differences 

between the northern Dutch and the southern Belgian (Flemish) varieties. Some attention will be 

vowed to special themes such as aspectuality and tense, the use of articles and particles. 

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

zamierzone efekty z użyciem active verbs) 

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

skrytykować...) 

Po zakończonym kursie studenci pogłębią znajomość podstawowej literatury 

językoznawstwa niderlandzkiego. Będą umieli rozróżniać różne opinie naukowe w tej 

dziedzinie. Będą one w stanie dokonać własnego wyboru w oparciu o argumenty z literatury 

w tej dziedzinie. Będą one w stanie analizować struktury składniowe niderlandzkych zdań./ 

At the end of the course students will know basic literature of Dutch linguistics. They will 

know distinguish different scientific opinions in the field. They will be able to make their 

own choice based on arguments from literature in the field. They will be able to analyze 

syntactic structures of Dutch sentences.  

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

sporządzać, weryfikować, zaprojektować, wyszukiwać, zaprezentować) 

Kurs pomoże studentom do przeanalizowania różnych opinii na tematy z lingwistyki języka 

niderlandzkiego. Będą w stanie znaleźć specjalistyczną literaturę na ich tematy jak również 

stworzyć własną opinię i przedstawić w sposób dopuszczalne naukowej i spójne. Będą oni 

mogli zobaczyć różnice między północną niderlandzkim i południowych belgijskiego 

(flamandzkiego) warianty języku. / The course will help students to analyze different 

opinions on linguistic themes concerning Dutch language. They will be able to find 

specialized literature on their themes themselves, as well to form their own opinion and to 

present this in a scientific acceptable and coherent way. They will be able to see the 

differences between the northern Dutch and the southern Belgian (Flemish) varieties. 

KOMPETENCJE Inne kompetencje (postawy) (active verbs np. dbałość o... otwartość 
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na.... postępowanie zgodne z.... wrażliwość na.... wyrażanie sądów w sprawach....) 

Po zakończonym kursie studenci będą świadomi bardzo dużej roli rzetelnej argumentacji 

naukowej. Będą one w stanie myśleć i mówić o językoznawstwie w akademicko zasadny 

sposób. /  After completing the course students will become sensitive to the importance of 

sound academic argumentation. They will be able to think and speak about linguistics in an 

academicallywell founded way. 

8 Metody i pomoce dydaktyczne 

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

założonych efektów kształcenia) 

Frontalne nauczanie / Frontal teaching. 

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

Biała tablica / White board.  

9 forma i warunki zaliczenia 

Egzamin pisemny (100%) / Written exam (100%)      

10 treści programowe 

Podczas kursu szczegółowych badań holenderskiego gramatyki, w tym morfologii, składni, fonetyki 

i niektórych tematów specjalnych zostanie podany. / During the course a detailed survey of Dutch 

grammar, including morphology, phonetics, syntax and some special themes will be given. 

11 literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

- W. Haeseryn e.a., Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Martinus Nijhoff & 

Deurne: Wolter Plantyn 1997
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- W. Vandeweghe, Grammatica van de Nederlandse zin. Antwerpen/Apeldoorn: Garant 

2009
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Literatura uzupełniająca: 

- N. van der Sijs. Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag: Sdu Uitgevers 

2004 

- R. Willemyns e.a., Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de 

Zuidelijke Nederlanden. Antwerpen: Standaard Uitgeverij 2003. 

12 Osoba prowadząca zajęcia:  

prof. dr. Wilken Willem Karel Hugo Engelbrecht, prof. KUL, O.O.N. 

 


