
UWAGA STUDENCI! 
 
 
Zbliża się koniec zajęć w obecnym roku akademickim. Stoicie więc przed decyzją, jakich 
dokonać wyborów programowych w przyszłym roku studiów. Decyzja ta dotyczy 
studentów obecnego pierwszego, drugiego, trzeciego roku studiów licencjackich oraz 
pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich.  
Ponadto studenci obecnego drugiego roku wybierają tematykę pracy licencjackiej w 
ramach jednego z pięciu seminariów licencjackich, a studenci trzeciego roku – tematykę 
pracy magisterskiej w ramach jednego z czterech seminariów magisterskich.  
 
Dokonanie wyboru zajęć jest obowiązkowe. 
 
Wpis na dane zajęcia jest równoznaczny z deklaracją uczęszczania na wybrane 
zajęcia. Wybrany przedmiot staje się przedmiotem obowiązkowym i wymagane 
jest z niego zaliczenie. Studenci, którzy wyjeżdżają na stypendia i wpiszą się do grup, 
będą także mieli obowiązek zaliczenia tych zajęć. Proszę więc dokładnie rozważyć swój 
wybór, gdyż po zaplanowaniu zajęć zmiany nie będą możliwe.  
 
Zapisy na zajęcia odbywające się w semestrze zimowym 2017/2018 oraz zajęcia 
całoroczne (seminarium licencjackie i seminarium magisterskie) odbędą się w systemie 
USOS: 

 w dniach 22.06.-02.07. (seminaria licencjackie dla studentów 
obecnego II roku) 

 w drugiej połowie września; dokładny termin zostanie podany na stronie 
KFN ok. 10.09. (zajęcia specjalizacyjne, PZJN – kurs specjalistyczny, PZJN – 
zajęcia do wyboru, seminarium magisterskie) 

 
Zapisy na zajęcia odbywające się w semestrze letnim 2017/2018 odbędą się w lutym 
2018. 
 
Zajęcia zostaną uruchomione jeśli zgłosi się na nie min. 14 osób (zajęcia 
specjalizacyjne), 11 osób (PZJN – kurs specjalistyczny, PZJN – zajęcia do wyboru), 
8 osób (seminarium licencjackie), 6 osób (seminarium magisterskie). 
Od roku 2013/2014 obowiązuje także maksymalna ilość studentów w grupach (limity 
podane są przy opisach poszczególnych zajęć oraz w systemie USOS). W przypadku 
braku miejsc należy zapisać się na inne zajęcia.  
 
Pod koniec września zostanie podany termin ewentualnych korekt zapisów (dla 
studentów wpisanych na zajęcia, które nie zostaną uruchomione ze względu na zbyt 
małą ilość chętnych oraz dla studentów, którzy nie dostali się do grup ze względu na 
przekroczenie limitu osób w grupie). 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt z tutorami 
poszczególnych lat. Poza tym wszyscy wykładowcy z przyjemnością udzielą informacji 
na temat proponowanych przez siebie zajęć (planowany program, warunki zaliczenia, 
poziom kursu). 
 

dr Jacek Karpiński 

 
 

 



STUDIA STACJONARNE 
 

I rok (2016/2017)  II rok (2017/2018) 
 
Zgodnie z programem studiów macie na II roku obowiązek wybrania: 

1. ZAJĘĆ SPECJALIZACYJNYCH – jeden kurs w semestrze zimowym i jeden kurs w 
semestrze letnim; 

  
1. Zajęcia specjalizacyjne to kursy tematyczne z zakresu językoznawstwa, 

literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w programie studiów licencjackich na II i III 
roku. Student ma obowiązek zrealizowania 4 różnych kursów w ciągu 4 semestrów 
(jeden kurs na semestr). W roku 2017/2018 do wyboru są następujące zajęcia: 

 
Semestr zimowy 

 Cats! – prof. dr hab. Stefan Kiedroń 
 Europa Środkowo-Wschodnia w niderlandzkiej literaturze podróżniczej XXI wieku 

– prof. dr hab. Siegfried Huigen 
 Język i typologia języków – dr Jacek Karpiński 
 Przez wieki: Historia języka niderlandzkiego – dr hab. Agata Szubert 
 Zabawa i rozrywka w dawnych Niderlandach – dr Joanna Skubisz 

 
Semestr letni 

 Badania porównawcze w językoznawstwie – dr Zuzanna Czerwonka 
 Moorden met woorden. Opowiadania o zbrodniach – dr Bożena Czarnecka 
 Niderlandzka literatura o RPA po 1990 – dr Ewa Dynarowicz 
 Socjolingwistyka – mgr Agnieszka Kucfir 
 Średniowieczna epika w Niderlandach – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

 
Studenci realizujący specjalizację DCC mogą wybrać także w ramach zajęć specjalizacyjnych jeden z 
kursów internetowych oferowanych przez uniwersytety partnerskie programu DCC. Planowane są 
następujące kursy (możliwe są jednak drobne zmiany): 
 
Semestr zimowy 

 Het korte verhaal in de Nederlandse literatuur. Honderd verhalen in gesprek (Wrocław) 

 Interbellum (Wiedeń) 

 Nederlandse en Vlaamse poëzie na 1945 (Brno) 

 Zakelijke correspondentie (Ołomuniec) 
 
Semestr letni 

 Nederlandse literatuur na 1945 (Wiedeń) 

 Receptie (Ołomuniec) 

 Schrijfvaardigheid (Brno) 
 
Szczegółowych informacji udziela dr Małgorzata Dowlaszewicz – koordynator programu DCC. 

 

II rok (2016/2017)  III rok (2017/2018) 
 
Zgodnie z programem studiów macie na III roku obowiązek wybrania: 

1. ZAJĘĆ SPECJALIZACYJNYCH – jeden kurs w semestrze zimowym i jeden kurs w 
semestrze letnim; 

2. PZJN (ZAJĘCIA DO WYBORU) – jeden kurs w semestrze zimowym i jeden kurs w 
semestrze letnim; 

3. SEMINARIUM LICENCJACKIEGO. 



1. Zajęcia specjalizacyjne to kursy tematyczne z zakresu językoznawstwa, 
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w programie studiów licencjackich na II i III 
roku. Student ma obowiązek zrealizowania 4 różnych kursów w ciągu 4 semestrów 
(jeden kurs na semestr). W roku 2017/2018 do wyboru są następujące zajęcia: 

 
Semestr zimowy 

 Cats! – prof. dr hab. Stefan Kiedroń 
 Europa Środkowo-Wschodnia w niderlandzkiej literaturze podróżniczej XXI wieku 

– prof. dr hab. Siegfried Huigen 
 Język i typologia języków – dr Jacek Karpiński 
 Przez wieki: Historia języka niderlandzkiego – dr hab. Agata Szubert 
 Zabawa i rozrywka w dawnych Niderlandach – dr Joanna Skubisz 

 
Semestr letni 

 Badania porównawcze w językoznawstwie – dr Zuzanna Czerwonka 
 Moorden met woorden. Opowiadania o zbrodniach – dr Bożena Czarnecka 
 Niderlandzka literatura o RPA po 1990 – dr Ewa Dynarowicz 
 Socjolingwistyka – mgr Agnieszka Kucfir 
 Średniowieczna epika w Niderlandach – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

 
Studenci realizujący specjalizację DCC mogą wybrać także w ramach zajęć specjalizacyjnych jeden z 
kursów internetowych oferowanych przez uniwersytety partnerskie programu DCC. Planowane są 
następujące kursy (możliwe są jednak drobne zmiany): 
 
Semestr zimowy 

 Het korte verhaal in de Nederlandse literatuur. Honderd verhalen in gesprek (Wrocław) 

 Interbellum (Wiedeń) 

 Nederlandse en Vlaamse poëzie na 1945 (Brno) 

 Zakelijke correspondentie (Ołomuniec) 
 
Semestr letni 

 Nederlandse literatuur na 1945 (Wiedeń) 

 Receptie (Ołomuniec) 

 Schrijfvaardigheid (Brno) 
 
Szczegółowych informacji udziela dr Małgorzata Dowlaszewicz – koordynator programu DCC. 

 
2. PZJN (zajęcia do wyboru) to kursy z praktycznej znajomości języka niderlandzkiego 

w programie studiów licencjackich na III roku, które koncentrują się na 
umiejętnościach niezbędnych przy pisaniu pracy licencjackiej. Student ma 
obowiązek zrealizowania 2 różnych kursów w ciągu 2 semestrów (jeden kurs na 
semestr). W roku 2017/2018 do wyboru są następujące zajęcia: 

 
Semestr zimowy  

 Praca z tekstem naukowym i metody badawcze w badaniach językoznawczych – dr 
Czerwonka 

 Praca z tekstem naukowym i metody badawcze w badaniach literaturo- i 
kulturoznawczych – prof. Siegfried Huigen, dr hab. Irena B. Kalla 

 
Semestr letni 

 Materiały audiowizualne w dydaktyce języka niderlandzkiego – mgr Joke Bossens, 
drs. Saskia Teulings 

 Media w dydaktyce języka niderlandzkiego – dr Ewa Dynarowicz 
 



3. Seminarium licencjackie to zajęcia, w ramach których student przygotowuje pracę 
licencjacką. W roku 2017/2018 do wyboru jest pięć seminariów licencjackich: 

 
 Seminarium licencjackie I – dr Zuzanna Czerwonka 
 Seminarium licencjackie II – dr Małgorzata Dowlaszewicz 
 Seminarium licencjackie III – prof. dr hab. Siegfried Huigen 
 Seminarium licencjackie IV – dr hab. Irena B. Kalla 
 Seminarium licencjackie V – dr hab. Agata Szubert 

 

III rok (2016/2017)  I rok MA (2017/2018) 
 
Zgodnie z programem studiów macie na I roku uzupełniających studiów magisterskich 
obowiązek wybrania: 

1. ZAJĘĆ SPECJALIZACYJNYCH – jeden kurs w semestrze zimowym i jeden kurs w 
semestrze letnim; 

2. PZJN (KURS SPECJALISTYCZNY) – jeden kurs w semestrze zimowym i jeden 
kurs w semestrze letnim; 

3. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO; 
4. LEKTORATU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO (poziom B2+) zakończonego 

egzaminem po 1. semestrze; informacje, zapisy i zajęcia w SPNJO. 
 

1. Zajęcia specjalizacyjne to kursy tematyczne z zakresu językoznawstwa, 
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w programie studiów magisterskich na I i II 
roku. Student ma obowiązek zrealizowania 4 różnych kursów w ciągu 4 semestrów 
(jeden kurs na semestr). W roku 2017/2018 do wyboru są następujące zajęcia: 

 
Semestr zimowy 

 Dydaktyka języka niderlandzkiego jako obcego – dr Jacek Karpiński 
 Przekraczanie granic. Miejsce książek dla dzieci w twórczości autorów piszących 

dla dorosłych – dr hab. Irena B. Kalla 
 
Semestr letni 

 Śmiech. O tym, jak śmiano się w dawnych czasach – dr Jan Urbaniak 
 Wprowadzenie do tłumaczeń filmowych i audiowizualnych – dr Katarzyna 

Tryczyńska 
 
2. Zajęcia Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego – kurs specjalistyczny to kursy 

tematyczne w programie studiów magisterskich na I i II roku. Student ma 
obowiązek zrealizowania 4 różnych kursów w ciągu 4 semestrów (jeden temat na 
semestr). W roku 2017/2018 do wyboru są następujące zajęcia: 

 
Semestr zimowy 

 Prawo – prof. dr hab. Siegfried Huigen 
 Technika – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

 
Semestr letni 

 Informatyka – dr Katarzyna Tryczyńska 
 Komunikacja międzykulturowa – dr Ewa Dynarowicz 

 
3. Seminarium magisterskie to zajęcia, w ramach których student przygotowuje pracę 

magisterską. W roku 2017/2018 do wyboru jest pięć seminariów magisterskich: 
 



 Seminarium magisterskie I – prof. dr hab. Siegfried Huigen 
 Seminarium magisterskie II – dr hab. Irena B. Kalla 
 Seminarium magisterskie III – dr Jacek Karpiński 
 Seminarium magisterskie IV – dr hab. Agata Szubert 
 Seminarium magisterskie V – dr Jan Urbaniak 

 
I rok MA (2016/2017)  II rok MA (2017/2018) 

 
Zgodnie z programem studiów macie na II roku uzupełniających studiów magisterskich 
obowiązek wybrania: 

1. ZAJĘĆ SPECJALIZACYJNYCH – jeden kurs w semestrze zimowym i jeden kurs w 
semestrze letnim; 

2. PZJN (KURS SPECJALISTYCZNY) – jeden kurs w semestrze zimowym i jeden 
kurs w semestrze letnim; 

 
1. Zajęcia specjalizacyjne to kursy tematyczne z zakresu językoznawstwa, 

literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w programie studiów magisterskich na I i II 
roku. Student ma obowiązek zrealizowania 4 różnych kursów w ciągu 4 semestrów 
(jeden kurs na semestr). W roku 2017/2018 do wyboru są następujące zajęcia: 

 
Semestr zimowy 

 Dydaktyka języka niderlandzkiego jako obcego – dr Jacek Karpiński 
 Przekraczanie granic. Miejsce książek dla dzieci w twórczości autorów piszących 

dla dorosłych – dr hab. Irena B. Kalla 
 
Semestr letni 

 Śmiech. O tym, jak śmiano się w dawnych czasach – dr Jan Urbaniak  
 Wprowadzenie do tłumaczeń filmowych i audiowizualnych – dr Katarzyna 

Tryczyńska 
 
2. Zajęcia Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego – kurs specjalistyczny to kursy 

tematyczne w programie studiów magisterskich na I i II roku. Student ma obowiązek 
zrealizowania 4 różnych kursów w ciągu 4 semestrów (jeden temat na semestr). W 
roku 2017/2018 do wyboru są następujące zajęcia: 

 
Semestr zimowy 

 Prawo – prof. dr hab. Siegfried Huigen 
 Technika – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

 
Semestr letni 

 Informatyka – dr Katarzyna Tryczyńska 
 Komunikacja międzykulturowa – dr Ewa Dynarowicz 

 
STUDIA NIESTACJONARNE 

 
IIIw rok (2016/2017)  I rok MA (2017/2018) 

 
Zgodnie z programem studiów macie na I roku uzupełniających studiów magisterskich 
obowiązek wybrania: 

1. ZAJĘĆ SPECJALIZACYJNYCH – jeden kurs w semestrze zimowym i jeden kurs w 
semestrze letnim; 



2. PZJN (KURS SPECJALISTYCZNY) – jeden kurs w semestrze zimowym i jeden 
kurs w semestrze letnim; 

3. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO; 
4. LEKTORATU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO (poziom B2+) zakończonego 

egzaminem po 1. semestrze; informacje, zapisy i zajęcia w SPNJO. 
 

1. Zajęcia specjalizacyjne to kursy tematyczne z zakresu językoznawstwa, 
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w programie studiów magisterskich na I i II 
roku. Student ma obowiązek zrealizowania 4 różnych kursów w ciągu 4 semestrów 
(jeden kurs na semestr). W roku 2017/2018 do wyboru są następujące zajęcia: 

 
Semestr zimowy 

 Dydaktyka języka niderlandzkiego jako obcego – dr Jacek Karpiński 
 Przekraczanie granic. Miejsce książek dla dzieci w twórczości autorów piszących 

dla dorosłych – dr hab. Irena B. Kalla 
 
Semestr letni 

 Śmiech. O tym, jak śmiano się w dawnych czasach – dr Jan Urbaniak 
 Wprowadzenie do tłumaczeń filmowych i audiowizualnych – dr Katarzyna 

Tryczyńska 
 
2. Zajęcia Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego – kurs specjalistyczny to kursy 

tematyczne w programie studiów magisterskich na I i II roku. Student ma obowiązek 
zrealizowania 4 różnych kursów w ciągu 4 semestrów (jeden temat na semestr). W 
roku 2017/2018 do wyboru są następujące zajęcia: 

 
Semestr zimowy 

 Prawo – prof. Siegfried Huigen 
 Technika – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

 
Semestr letni 

 Informatyka – dr Katarzyna Tryczyńska 
 Komunikacja międzykulturowa – dr Ewa Dynarowicz 

 
3. Seminarium magisterskie to zajęcia, w ramach których student przygotowuje pracę 

magisterską. W roku 2017/2018 do wyboru jest pięć seminariów magisterskich: 
 
 Seminarium magisterskie I – prof. dr hab. Siegfried Huigen 
 Seminarium magisterskie II – dr hab. Irena B. Kalla 
 Seminarium magisterskie III – dr Jacek Karpiński 
 Seminarium magisterskie IV – dr hab. Agata Szubert 
 Seminarium magisterskie V – dr Jan Urbaniak 


