
Program dla studentów MISH na rok akademicki 2022/23 

Studia pierwszego stopnia 

1BA semestr 1  

Wstęp do językoznawstwa konwersatorium 

Wstęp do literatury niderlandzkiej i flamandzkiej konwersatorium 

Wstęp do kulturoznawstwa Niderlandów konwersatorium  

Geografia kulturowa Niderlandów i Belgii konwersatorium  

PNJN Język niderlandzki I  ćwiczenia   

PNJN Konwersacja, fonetyka i wymowa niderlandzka ćwiczenia   

  

  

1BA semestr 2 

Wstęp do językoznawstwa konwersatorium  

Wstęp do literatury niderlandzkiej i flamandzkiej konwersatorium  

Wstęp do kulturoznawstwa Niderlandów konwersatorium  

Geografia kulturowa Niderlandów i Belgii konwersatorium  

PNJN Język niderlandzki I  ćwiczenia  

PNJN Konwersacja, fonetyka i wymowa niderlandzka ćwiczenia  

  

PNJN – egzamin      

 

2BA semestr 3  

Historia literatury niderlandzkiej od 1880 r. wykład  

Historia dawnej literatury niderlandzkiej  konwersatorium  

Historia Niderlandów  wykład  

Gramatyka języka niderlandzkiego  wykład  

PNJN gramatyka niderlandzka   ćwiczenia  

PNJN ćwiczenia ze słuchu   ćwiczenia  

PNJN słownictwo niderlandzkie  ćwiczenia   



PNJN konwersacja niderlandzka  ćwiczenia 

PNJN pisanie niderlandzkie  ćwiczenia  

 

2BA semestr 4  

Historia literatury niderlandzkiej od 1880 r. wykład  

Historia dawnej literatury niderlandzkiej  konwersatorium 

Historia Niderlandów wykład   

Gramatyka języka niderlandzkiego  wykład  

PNJN gramatyka niderlandzka   ćwiczenia  

PNJN słownictwo niderlandzkie   ćwiczenia  

PNJN konwersacja niderlandzka  ćwiczenia  

PNJN pisanie niderlandzkie  ćwiczenia  

PNJN – egzamin        

 

3BA semestr 5  

Gramatyka języka niderlandzkiego  wykład  

Historia literatury do 1880 r.  wykład   

PNJN ćwiczenia ze słuchu   ćwiczenia  

PNJN konwersacja niderlandzka  ćwiczenia  

PNJN pisanie niderlandzkie  ćwiczenia  

Seminarium językoznawcze  seminarium   

 

3BA semestr 6   

Gramatyka języka niderlandzkiego  wykład  

Historia literatury do 1880 r.  wykład    

PNJN konwersacja niderlandzka  ćwiczenia  

PNJN pisanie niderlandzkie  ćwiczenia  

Seminarium językoznawcze  seminarium   

Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie egzaminu dyplomowego  



PNJN – egzamin     

 

Studia drugiego stopnia 

1MA semestr 1 

Językoznawstwo niderlandzkie wykład  

Kulturoznawstwo niderlandzkie wykład   

Literaturoznawstwo niderlandzkie wykład   

PNJN Pisanie akademickie ćwiczenia   

PNJN Konwersacja niderlandzka  ćwiczenia  

PNJN Rozumienie ze słuchu poziom C1  ćwiczenia  

Seminarium językoznawcze   seminarium  

 

1MA semestr 2  

Językoznawstwo niderlandzkie wykład  

Kulturoznawstwo niderlandzkie wykład  

Literaturoznawstwo niderlandzkie wykład  

PNJN Pisanie akademickie ćwiczenia  

PNJN Konwersacja niderlandzka  ćwiczenia  

PNJN Rozumienie ze słuchu poziom C1  ćwiczenia  

Seminarium językoznawcze   seminarium  

PNJN – egzamin  

 

2MA semestr 3 

Językoznawstwo niderlandzkie wykład   

Kulturoznawstwo niderlandzkie wykład   

Literaturoznawstwo niderlandzkie wykład   

Historia języka niderlandzkiego w dokumentach konwersatorium   

Język polski dla tłumaczy konwersatorium   

Kultura biznesowa niderlandzka konwersatorium  



Seminarium językoznawcze/ literaturoznawcze  seminarium  

 

2MA semestr 4   

Językoznawstwo niderlandzkie wykład  

Kulturoznawstwo niderlandzkie wykład  

Literaturoznawstwo niderlandzkie wykład  

Seminarium językoznawcze/ literaturoznawcze  seminarium  

Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego  

 


