
UWAGA STUDENCI! 
(Studia stacjonarne i niestacjonarne) 

 

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 

(stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz pierwszego roku studiów magisterskich 

uzupełniających.  

Ponadto studenci obecnego drugiego roku wybierają proseminarium, a studenci 

trzeciego roku – tematykę pracy magisterskiej w ramach jednego z trzech seminariów 

magisterskich.  

 

Dokonanie wyboru zajęć w tym momencie 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.  

 

Na zajęcia należy się zapisać wpisując się na listy wywieszone przy s. 308. Listy zostaną 

wywieszone w czwartek 22.05.2014 ok. godz. 830 i zdjęte we wtorek 03.06.2014 
ok. godz. 1300. 

 

Zajęcia zostaną uruchomione jeśli zgłosi się na nie min. 12 osób (zajęcia specjalizacyjne, 

proseminaria, PZJN – kurs specjalistyczny, gramatyka opisowa, historia literatury) lub 8 

osób w przypadku seminarium magisterskiego. Od roku 2013/2014 obowiązuje także 

maksymalna ilość studentów w grupach. W przypadku braku miejsc, należy zapisać 
się na inne zajęcia. Lista uruchomionych zajęć w roku 2014/2015 oraz listy studentów 

w poszczególnych grupach zostaną podane na stronie KFN oraz wywieszone przy s. 308 

w połowie czerwca. Wówczas 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). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIA STACJONARNE 
 

I rok (2013/2014) ���� II rok (2014/2015) 
 

Zgodnie z programem studiów macie na II roku obowiązek wybrania jednych ZAJĘĆ 
SPECJALIZACYJNYCH w semestrze.  

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 2014/2015 do wyboru są następujące zajęcia: 

 

Semestr zimowy 

• Didactiek van het Nederlands als vreemde taal – dr Jacek Karpiński 

• Klassieke denkers – prof. Stefan Kiedroń 

• Literaire vertaling. Anthologie van moderne Nederlandse en Vlaamse verhalen. – dr 

Bożena Czarnecka, dr Barbara Kalla 

• Literatuur en cultuur in het multiculturele Nederland – dr Ewa Dynarowicz 

• Zingende Lage Landen: het lied door de eeuwen heen – dr Joanna Skubisz 

• Zuid-Afrikaanse Studies – prof. Siegfried Huigen 

 

Semestr letni 

• Het buitenland van Nederland – prof. Siegfried Huigen 

• Het komisme in de Nederlandse cultuur – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

• Meertaligheid – theorie en praktijk – mgr Zuzanna Czerwonka 

• Psychische aandoeningen. Een keus uit literaire diagnoses – dr Bożena Czarnecka 

• Vrijheid. Een culturele analyse van het vrijheidsbegrip in de Nederlandse literatuur 

van de 17de en 18de eeuw – dr Jan Urbaniak 

• Woordenschatverrijking – dr Agata Szubert 

 

 

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 

• Nederlandse literatuur na 1945 (Wiedeń) 

• Schrijfvaardigheid (Brno) 

• Zakelijke correspondentie (Ołomuniec) 

 

Semestr letni 

• Nederlandse en Vlaamse poëzie na 1945 (Brno) 

• Nederlandse literatuur in de eerste helft van de 20ste eeuw: Interbellum (Wiedeń) 

• Receptie van de Nederlandstalige literatuur in Centraal-Europa (Ołomuniec) 

 

 
 
 
 



II rok (2013/2014) ���� III rok (2014/2015) 
 

Zgodnie z programem studiów macie na III roku obowiązek zrealizowania 6 godzin zajęć 

fakultatywnych w semestrze i zdobycie min. 10 ECTS w sem. zimowym i 12 ECTS w sem. 

letnim. 

Do wyboru są następujące zajęcia: 

1. Gramatyka opisowa języka niderlandzkiego II (wykład 2 godz. + ćwiczenia 2 godz. 

w sem. zimowym i wykład 2 godz. + ćwiczenia 2 godz. w sem. letnim, 7+7 ECTS, 

dr Jerzy Zieliński) – Składnia języka niderlandzkiego 

2. Historia literatury niderlandzkiej II (wykład 2 godz. + ćwiczenia 2 godz. w sem. 

zimowym i wykład 2 godz. + ćwiczenia 2 godz. w sem. letnim, 7+7 ECTS) 

  

Semestr zimowy 

Nederlanders op reis: in Polen, in Europa, in de wereld 

wykład – prof. Stefan Kiedroń 

ćwiczenia – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

 

Semestr letni 

Literaire marges 

wykład – dr Barbara Kalla 

ćwiczenia – dr Bożena Czarnecka 

 

3. Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego – ćw. leksykalne (ćwiczenia 2 godz. 

w sem. zimowym i/lub letnim, 3+3 ECTS): 

 

Semestr zimowy 

• Nederlandse media en het taalonderwijs – dr Ewa Dynarowicz 

 

Semestr letni 

• Academisch Nederlands – doc. Bolesław Rajman 

 

4. Przedmiot uzupełniający (3 ECTS) 

 

Semestr zimowy 

• Didactiek van het Nederlands als vreemde taal – dr Jacek Karpiński 

• Klassieke denkers – prof. Stefan Kiedroń 

• Literaire vertaling. Anthologie van moderne Nederlandse en Vlaamse verhalen. 

– dr Bożena Czarnecka, dr Barbara Kalla 

• Literatuur en cultuur in het multiculturele Nederland – dr Ewa Dynarowicz 

• Zingende Lage Landen: het lied door de eeuwen heen – dr Joanna Skubisz 

• Zuid-Afrikaanse Studies – prof. Siegfried Huigen 

 

Semestr letni 

• Het buitenland van Nederland – prof. Siegfried Huigen 

• Het komisme in de Nederlandse cultuur – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

• Meertaligheid – theorie en praktijk – mgr Zuzanna Czerwonka 

• Psychische aandoeningen. Een keus uit literaire diagnoses – dr Bożena 

Czarnecka 

• Vrijheid. Een culturele analyse van het vrijheidsbegrip in de Nederlandse 

literatuur van de 17de en 18de eeuw – dr Jan Urbaniak 



• Woordenschatverrijking – dr Agata Szubert 

• Afrikaans (taal) – prof. Siegfried Huigen 

 

5. Lektorat trzeciego języka obcego realizowany w SPNJO (3 ECTS, zapis na język 

obcy powinien obejmować co najmniej dwa semestry) 

 

Test kwalifikacyjny z wybranego języka obcego (j. francuski, j. hiszpański, j. włoski, j. 

rosyjski) odbędzie się w następujących terminach: 

 

  Termin zapisów Termin testu 

Termin I 19.05 - 28.05.2014 
30.05.2014 

godz. 16.00 

Termin II 29.05 - 04.06.2014 
06.06.2014 

godz. 16.00 

 
Zapisy na testy odbywają się przez Internet (www.zapisy.spnjo.uni.wroc.pl) lub w 

sekretariacie SPNJO, pl. Nankiera 2/3, pokój 03 w godz. 9.00 – 14.00 

 

Ponadto w ramach przedmiotu obowiązkowego PROSEMINARIUM należy wybrać na 

każdy semestr jedno z proponowanych proseminariów: 

 

Semestr zimowy 

• Het Nederlands in de 21ste eeuw – dr Jacek Karpiński 

• Wereldoorlogen in de recente literatuur van België en Nederland – dr Bożena 

Czarnecka 

 

Semestr letni 

• Talen in contact – dr Agata Szubert 

• Het beeld van de Ander in de Nederlandse cultuur van de 17de en 18de eeuw – dr 

Jan Urbaniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III rok (2013/2014) ���� I rok MA (2014/2015) 
 

Zgodnie z programem studiów macie na I roku uzupełniających studiów magisterskich 

obowiązek wyboru następujących zajęć: 

• Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego – kurs specjalistyczny 

• Zajęcia specjalizacyjne 

• Seminarium magisterskie 

• Lektorat trzeciego języka obcego (poziom B2+) zakończony egzaminem po 1. 

semestrze; zapisy i zajęcia w SPNJO 

 

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 

2014/2015 do wyboru są następujące zajęcia: 

 

Semestr zimowy 

• Komunikacja międzykulturowa – dr Ewa Dynarowicz 

• Unia Europejska – mgr Katarzyna Tryczyńska 

 

Semestr letni 

• Medycyna – dr Bożena Czarnecka 

• Turystyka – dr Jacek Karpiński 

 

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 2014/2015 do wyboru są następujące zajęcia: 

 

Semestr zimowy 

• Didactiek van het Nederlands als vreemde taal – dr Jacek Karpiński 

• Klassieke denkers – prof. Stefan Kiedroń 

• Literaire vertaling. Anthologie van moderne Nederlandse en Vlaamse verhalen. – dr 

Bożena Czarnecka, dr Barbara Kalla 

• Literatuur en cultuur in het multiculturele Nederland – dr Ewa Dynarowicz 

• Zingende Lage Landen: het lied door de eeuwen heen – dr Joanna Skubisz 

• Zuid-Afrikaanse Studies – prof. Siegfried Huigen 

 

Semestr letni 

• Het buitenland van Nederland – prof. Siegfried Huigen 

• Het komisme in de Nederlandse cultuur – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

• Meertaligheid – theorie en praktijk – mgr Zuzanna Czerwonka 

• Psychische aandoeningen. Een keus uit literaire diagnoses – dr Bożena Czarnecka 

• Vrijheid. Een culturele analyse van het vrijheidsbegrip in de Nederlandse literatuur 

van de 17de en 18de eeuw – dr Jan Urbaniak 

• Woordenschatverrijking – dr Agata Szubert 

• Afrikaans (taal) – prof. Siegfried Huigen 

 

Ponadto już teraz musicie wybrać tematykę pracy magisterskiej, którą będziecie pisać 

na studiach magisterskich. Do wyboru są następujące seminaria magisterskie: 



• Seminarium językoznawcze – dr Agata Szubert 

• Seminarium literaturoznawcze – dr Barbara Kalla 

• Seminarium literaturoznawcze – prof. Stefan Kiedroń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I rok MA (2013/2014) ���� II rok MA (2014/2015) 

 

Zgodnie z programem studiów macie na II roku uzupełniających studiów magisterskich 

obowiązek wyboru następujących zajęć: 

• Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego – kurs specjalistyczny 

• Zajęcia specjalizacyjne 

 

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 

2014/2015 do wyboru są następujące zajęcia: 

 

Semestr zimowy 

• Komunikacja międzykulturowa – dr Ewa Dynarowicz 

• Unia Europejska – mgr Katarzyna Tryczyńska 

 

Semestr letni 

• Medycyna – dr Bożena Czarnecka 

• Turystyka – dr Jacek Karpiński 

 

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 2014/2015 do wyboru są następujące zajęcia: 

 

Semestr zimowy 

• Didactiek van het Nederlands als vreemde taal – dr Jacek Karpiński 

• Klassieke denkers – prof. Stefan Kiedroń 

• Literaire vertaling. Anthologie van moderne Nederlandse en Vlaamse verhalen. – dr 

Bożena Czarnecka, dr Barbara Kalla 

• Literatuur en cultuur in het multiculturele Nederland – dr Ewa Dynarowicz 

• Zingende Lage Landen: het lied door de eeuwen heen – dr Joanna Skubisz 

• Zuid-Afrikaanse Studies – prof. Siegfried Huigen 

 

Semestr letni 

• Het buitenland van Nederland – prof. Siegfried Huigen 

• Het komisme in de Nederlandse cultuur – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

• Meertaligheid – theorie en praktijk – mgr Zuzanna Czerwonka 

• Psychische aandoeningen. Een keus uit literaire diagnoses – dr Bożena Czarnecka 

• Vrijheid. Een culturele analyse van het vrijheidsbegrip in de Nederlandse literatuur 

van de 17de en 18de eeuw – dr Jan Urbaniak 

• Woordenschatverrijking – dr Agata Szubert 

• Afrikaans (taal) – prof. Siegfried Huigen 

 
 
 
 
 
 



STUDIA NIESTACJONARNE 
 

I rok (2013/2014) ���� II rok (2014/2015) 
 

Zgodnie z programem studiów macie na II roku obowiązek wybrania jednych ZAJĘĆ 
SPECJALIZACYJNYCH w semestrze.  

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 2014/2015 do wyboru są następujące zajęcia: 

 

Semestr zimowy 

• Didactiek van het Nederlands als vreemde taal – dr Jacek Karpiński 

• Klassieke denkers – prof. Stefan Kiedroń 

• Literaire vertaling. Anthologie van moderne Nederlandse en Vlaamse verhalen. – dr 

Bożena Czarnecka, dr Barbara Kalla 

• Literatuur en cultuur in het multiculturele Nederland – dr Ewa Dynarowicz 

• Zingende Lage Landen: het lied door de eeuwen heen – dr Joanna Skubisz 

• Zuid-Afrikaanse Studies – prof. Siegfried Huigen 

 

Semestr letni 

• Het buitenland van Nederland – prof. Siegfried Huigen 

• Het komisme in de Nederlandse cultuur – dr Małgorzata Dowlaszewicz 

• Meertaligheid – theorie en praktijk – mgr Zuzanna Czerwonka 

• Psychische aandoeningen. Een keus uit literaire diagnoses – dr Bożena Czarnecka 

• Vrijheid. Een culturele analyse van het vrijheidsbegrip in de Nederlandse literatuur 

van de 17de en 18de eeuw – dr Jan Urbaniak 

• Woordenschatverrijking – dr Agata Szubert 

 

 

II rok (2013/2014) ���� III rok (2014/2015) 
 

W ramach przedmiotu obowiązkowego PROSEMINARIUM należy wybrać na każdy 

semestr jedno z proponowanych proseminariów: 

 

Semestr zimowy 

• Het Nederlands in de 21ste eeuw – dr Jacek Karpiński 

• Wereldoorlogen in de recente literatuur van België en Nederland – dr Bożena 

Czarnecka 

 

Semestr letni 

• Talen in contact – dr Agata Szubert 

• Het beeld van de Ander in de Nederlandse cultuur van de 17de en 18de eeuw – dr 

Jan Urbaniak 


