
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: 901n - Seminarium językoznawcze (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 pomoc studentom pisać swoje tezy w efektywny i naukowy sposób zasadny.  The 

goal of the course is to help the students to write their theses in an efficient and scientific well 

founded way. W kursii różnych tematów z językoznawstwa niderlandzkiego, jak również z 

socjolingwistyki zostaną omówione tak, że studenci będą mieli przegląd podstawowej literatury i 

będzie w stanie znaleźć specjalistyczną literaturę na ich tematy / During the course different themes 

from Dutch linguistics as well as from sociolinguistics will be discussed in order that the students 

will have a survey of basic literature and will be able to find specialized literature on their themes 

themselves. 

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 i na kilku tematach socjolingwistycznych. Będą one w 

stanie znaleźć specjalistyczną literaturę na temat ich motywów. 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. / At the end of the course students will 

know basic literature of Dutch linguistics and on several sociolinguistic themes. They will 

be able to find specialized literature on their themes. 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. 

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. / 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. 

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. Mają kompetencje do przedstawiania swoich własnych argumentów w eseju 

zrównoważony i dobrze zorganizowana. W tym samym czasie, gdy jest w stanie przyjąć 

argumenty odmienne oraz, jeżeli jest to w oparciu o opracowane i dobrych argumentów. /  

After completing the course students will become sensitive to the importance of sound 

academic argumentation. They have the competence to present their own arguments in a 

balanced and well structured essay. In the same time they are able to accept differing 

argumentation if this is well formulated and based on good arguments. 

8 Metody i pomoce dydaktyczne 

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

założonych efektów kształcenia) 

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem różnorakich metod, ćwiczeń oraz tekstów, w tym książek 

oraz różnego rodzaju materiałów tekstowych. / A number of methods and aids are used during the 

course, including various texts (books, articles). 

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

Biała tablica, w przypadku prezentacji i rzutnik multimedialny, laptop i głośniki / White board, in 

the case of presentations also a multimedia projector, laptop and speakers will be needed.  

9 forma i warunki zaliczenia 

W czasie zajęć ocena studentów prowadzona jest zarówno przez prowadzącego jak również przez 

innych studentów poprzez dyskusję i ocenę grupową (25%). Studenci jsą również powinien napisać 

esej na koniec semestru (75%). / During the semester a comprehensive evaluation of students’ 

progress includes both teacher and peer evaluation by means of individual assessment or group 

discussion (25%). The students are also supposed to write an essay at the end of the semester (75%).      

10 treści programowe 

Podczas kursu będziemy omawiać tematy, który studenci drugiego stopnia, roku I. i II. wybrałi dla 

swoich prac magisterskich. Będzie to dotyczyć języka niderlandzkiego, jak również tematy z 

socjolingwistycznych społeczeństwa holenderskiego i flamandzkiego. / During the course we will 

discuss the themes the students of the 1
st
 and the 2

nd
 Master year have chosen for their master theses. 

This will concern Dutch linguistic as well as sociolinguistic themes from Dutch and Flemish society. 

11 literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

- R. Appel e.a., Sociolinguïstiek. Utrecht: Spectrum 1981
4
. 

- T. Boves &M. Gerritsen, Inleiding in de sociolinguïstiek. Utrecht: Spectrum 1995. 

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

Deurne: Wolter Plantyn 1997
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- J. van der Horst, Met het oog op morgen. Opstellen over taal, taalverandering en 

standaardtaal. Leuven: UPL in Context 2010. 

- M. Klein & M. Visscher, Handboek verzorgd Nederlands. Spellingregels. Schrijfadviezen. 

Groningen: Martinus Nijhoff 1996
2
 

- L. Permentier  L. van den Eynden, Stijlboek. Gent: Scoop 1999
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Literatura uzupełniająca: 

- Do uzupełnienia w związku z wybranych tematów magisterskich prac / To be completed in 

connection with the chosen themes of MA theses. 

12 Osoba prowadząca zajęcia:  

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

 


