Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 27 stycznia 2010 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: FILOLOGIA NIDERLANDZKA
SPECJALNOŚĆ:
SPECJALIZACJA:
FORMA STUDIÓW (stacjonarne/niestacjonarne):
POZIOM KSZTAŁCENIA (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie):

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
Oprócz wysokich kompetencji językowych (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie niderlandzkiego) absolwent powinien posiadać
gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa,
literaturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, przekładoznawstwa. Powinien umieć samodzielnie
rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na
podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych
i ekonomicznych. Powinien umieć porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze
specjalistami, jak i niespecjalistami. Powinien umieć organizować pracę grupową. Absolwenta
powinna charakteryzować postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość
różnorodności językowej. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności –
absolwent powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach
czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz
w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent powinien
mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do
podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia
(doktoranckich).
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:
Nr

Kod

1.

Nazwa przedmiotu
Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego
Wiedza o krajach niderlandzkiego obszaru
językowego
Seminarium magisterskie

2.
3.

Liczba
godzin
480

ECTS

Uwagi

42

30

4

120

48

Liczba
godzin
60

ECTS

PRZEDMIOTY DO WYBORU:
Nr

Kod

Nazwa przedmiotu

1.

Gramatyka kontrastywna języka niderlandzkiego

2.

Historia literatury niderlandzkiej III

120

14

3.

Wstęp do kultury, literatury i języka afrikaans

60

8

4.

Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego

180

18

5.

Przedmiot uzupełniający

120

12

Uwagi

8

1

PRAKTYKI
Program nie obejmuje praktyk.
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO
DANEGO KIERUNKU/SPECJALNOŚCI/SPECJALIZACJI
Student uzyskuje dyplom magistra w zakresie filologii niderlandzkiej po przedłożeniu pracy
magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego.

INNE WYMAGANIA

2

