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1. Nazwa przedmiotu
MA-seminarie: Moderne Nederlandse en Zuid-Afrikaanse cultuur en
literatuur
Seminarium magisterskie: Współczesna literatura i kultura niderlandzka i
południowoafrykańska2. Nazwisko wykładowcy (wykładowców)
prof. dr habil. Siegfried Huigen3. Forma zajęć seminarium magisterskie4. Grupa I MA5. Liczba godzin 30 + 306. Semestr zimowy i letni7. Liczba punktów ECTS 11 ECTS (sem. zimowy) + 14 ECTS (sem. letni)8. Max. liczba studentów 109. Opis

W semestrze zimowym studenci, w porozumieniu z promotorem, wybierają temat
badawczy. Tematy mogą dotyczyć współczesnego (po 1800) literaturoznawstwa lub
kulturoznawstwa niderlandzkiego/południowoafrykańskiego. Celem badań prowadzonych w
ramach seminarium jest nie tylko podsumowanie istniejącej wiedzy na dany temat, ale
wniesienie własnego przyczynku do wybranej dziedziny badań.

W semestrze zimowym studenci pracują nad teoretycznymi ujęciami wybranych tematów,
które posłużą do przeprowadzenia badań w semestrze letnim. Na zajęciach zostaną
omówione metody badawcze, które maja szerokie zastosowanie w studiach nad współczesną
literaturą i kulturą.

W semestrze letnim studenci, pod opieka promotora, pracują nad pierwszym rozdziałem
swojej pracy magisterskiej. Zajęcia będą poświęcone głównie na rozwiązywanie problemów,
napotkanych podczas prowadzenia badań.

Kilka przykładów tematów prac magisterskich (ukończonych lub w przygotowaniu) w
ramach seminarium ‘Współczesna literatura i kultura’:

 Constructies van mannelijkheid in het werk van twee romans van Gerard Reve.

 Een discoursanalyse van het webblog GeenStijl.

 De constructie van herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in het werk van Johanna
Spaey (een Vlaamse auteur).

 De voorstelling van Japan in Nippon van Phillipp Franz von Siebold

***

Wintersemester
Voor het MA seminarie Nederlandse en Zuid-Afrikaanse cultuur en literatuur kiezen de



studenten in overleg met de docent aan het einde van het eerste semester een eigen
onderzoeksthema. De onderwerpen kunnen betrekking hebben op de Nederlandse, Vlaamse
of Zuid-Afrikaanse literatuur en cultuur van na 1800. Het doel van de scriptie die binnen dit
seminarie wordt voorbereid, is niet alleen om bestaande kennis samen te vatten, maar ook
een eigen, nieuwe bijdrage te leveren aan het gekozen onderzoeksveld.

Tijdens het wintersemester wordt een theoretische grondslag gelegd voor het uitvoeren van
het onderzoek in de volgende semesters. Daarbij zal tijdens de colleges vooral aandacht
worden gegeven aan analysemethodes die een brede toepassing hebben in de literatuur- en
cultuurstudie.

Zomersemester
Tijdens het zomersemester werken de studenten in nauw overleg met hun scriptiebegeleider
aan het eerste hoofdstuk van hun scriptie en zullen de bijeenkomsten vooral gericht zijn op
het oplossen van de problemen die zich tijdens het onderzoek voordoen.

Enkele voorbeelden van scriptieonderwerpen (voltooid of in uitvoering):

 Constructies van mannelijkheid in het werk van twee romans van Gerard Reve.

 Een discoursanalyse van het webblog GeenStijl.

 De constructie van herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in het werk van Johanna
Spaey (een Vlaamse auteur).

 De voorstelling van Japan in Nippon van Phillipp Franz von Siebold

10. Warunki zaliczenia
Zaliczenie w semestrze zimowym: test dotyczący omówionych teorii oraz opracowanie
szczegółowego planu pracy magisterskiej
Zaliczenie w semestrze letnim: przedstawienie rozdziału pracy magisterskiej

Zaliczenie wintersemester: een toets over de behandelde theorie en een gedetailleerd
scriptieplan.
Zaliczenie zomersemester: een hoofdstuk van de scriptie11. Wymagania wstępne
zajęcia dla studentów I MA12. Informacje dodatkowe
---


