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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: FILOLOGIA NIDERLANDZ KA 

SPECJALNOŚĆ: 

SPECJALIZACJA: J ĘZYK, LITERATURA I KULTURA NIDERLANDZKA 

W KONTEK ŚCIE ŚRODKOWOEUROPEJSKIM (DCC) 

FORMA STUDIÓW (stacjonarne/niestacjonarne): 

POZIOM KSZTAŁCENIA (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie): 

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: 

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze 
niderlandzkiej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem 
zasad etycznych. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niderlandzkiego 
na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz 
umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Powinien 
posiadać interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego 
znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent powinien umieć 
rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) 
informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.  
Absolwent studiów ze specjalizacją Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście 
środkowoeuropejskim (DCC) powinien potrafić prowadzić badania nie tylko na poziomie 
komparatystycznym, ale także z perspektywy interkulturowej (studia kulturowe, transfer kultury). 
Absolwent powinien posiadać bogatą wiedzę z zakresu ekonomii oraz polityki Europy Środkowej, 
historii tego regionu oraz z zakresu Unii Europejskiej, jak również znajomość języka obcego z regionu 
(niemiecki, czeski, słowacki, węgierski) na poziomie B2. Powinien także potrafić umiejscowić język, 
kulturę i literaturę niderlandzką w kontekście środkowoeuropejskim. 
Nabyte umiejętności powinny umożliwi ć absolwentowi pracę w niderlandzkich wydawnictwach, 
redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług z siedzibą w Europie 
Środkowej, wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent powinien być 
przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
 

PRZEDMIOTY OBOWI ĄZKOWE: 

Nr Kod Nazwa przedmiotu 
Liczba 
godzin 

ECTS Uwagi 

1.  Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego 840 58  

2.  Praktyczna znajomość języka niemieckiego / 
czeskiego / słowackiego / węgierskiego 

120 15  

3.  Fonetyka i fonologia języka niderlandzkiego 60 5  

4.  Morfologia języka niderlandzkiego 60 5  

5.  Historia literatury niderlandzkiej do 1830 r. 60 2  

6.  Historia literatury niderlandzkiej po 1830 r. 60 3  

7.  Historia Niderlandów 60 5  

8.  Wiedza o krajach niderlandzkiego obszaru 
językowego 

60 5  

9.  Wstęp do językoznawstwa niderlandzkiego 30 5  
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10.  Wstęp do literaturoznawstwa niderlandzkiego 30 5  

11.  Wstęp do komunikacji międzykulturowej 30 5  

12.  Proseminarium 60 10  

13.  Praktyka 150 5  

14.  Historia języka niderlandzkiego 30 5  

15.  Język łaciński i kultura antyczna 60 3  

16.  Historia filozofii 60 3  

17.  Technologia informacyjna 30 2  

18.  Wychowanie fizyczne 60 0  

 

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU:  

Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

ECTS Uwagi 

1.  Język, literatura i kultura niderlandzka w 
kontekście środkowoeuropejskim 

120 20  

2.  Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii 
Europejskiej 

120 19  

 

PRAKTYKI 

Student jest zobowiązany do odbycia w ramach studiów licencjackich czterech tygodni praktyk 
zawodowych 

WARUNKI UKO ŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO 
DANEGO KIERUNKU/SPECJALNO ŚCI/SPECJALIZACJI  

Student uzyskuje dyplom licencjata w zakresie filologii niderlandzkiej ze specjalizacją Język, 
literatura i kultura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC) po zdaniu egzaminu 
licencjackiego. 

 

INNE WYMAGANIA  

Student jest zobowiązany do odbycia przynajmniej jednego semestru studiów na jednym 
z uniwersytetów partnerskich realizujących specjalizację Język, literatura i kultura niderlandzka 
w kontekście środkowoeuropejskim (DCC). 


