
Filologia niderlandzka 

Specjalizacja:  Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście 

Środkowoeuropejskim (DCC) 

 
Partnerzy  
 
DCC to studia licencjackie oferowane przez następujące uniwersytety: 
 

• Uniwersytet w Debreczynie (W ęgry) 
• Uniwersytet Wiede ński (Austria) 
• Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) 
• Uniwersytet Palackiego w Ołomu ńcu (Czechy) 
• Uniwersytet Wrocławski (Polska) 
• Uniwersytet Kome ńskiego w Bratysławie (Słowacja) 

 
Jako student DCC studiujesz dokładnie to samo, co studenci na pozostałych pięciu 
uniwersytetach. 
 
Limit przyj ęć 
 
max. 5 osób 
 
Warunki przyj ęcia 
 

• spełnienie wszystkich warunków rekrutacji na filolo gię niderlandzk ą 
• deklaracja  chęci realizacji programu specjalizacji Język, Literatura i Kultura 

Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) 
• znajomo ść języka angielskiego  w stopniu umoŜliwiającym uczestnictwo w 

zajęciach prowadzonych w tym języku (od II roku jedne zajęcia w semestrze 
prowadzone są w j. angielskim) 

• znajomo ść języka niemieckiego  w stopniu umoŜliwiającym czytanie artykułów w 
tym języku 

 
Zgłoszenia nale Ŝy przesła ć drog ą mailow ą do dra Jacka Karpi ńskiego 
(jacek.karpinski@uni.wroc.pl ) oraz/lub do mgr Katarzyny Tryczy ńskiej 
(ka_tryczynska@yahoo.co.uk ) do dnia 02.09.2012.  
Lista osób przyj ętych na specjalizacj ę DCC zostanie ogłoszona do dnia 16.09.2012. 
 
Rekrutacja  
 
Zaczynasz studiować na swoim uniwersytecie. Poza Twoją motywacj ą znaczenie mają 
takŜe aspekty formalne: aby móc podjąć studia, musisz spełnić warunki rekrutacji 
obowiązujące na filologii niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim (zob. Zasady 
rekrutacji 2012/2013). 
 
Curriculum  
 
Nie musisz znać języka niderlandzkiego: zajęcia z praktycznej znajomości tego języka są w 
programie na początku Twoich studiów. 
 
Curriculum składa się z dwóch części: 
 
Basis Curriculum  – studiujesz język, literaturę i kulturę Niderlandów 
 



Joint Curriculum  – kontynuujesz studia niderlandystyczne, a takŜe uczysz się drugiego 
języka obcego z regionu (język niemiecki). Podczas pobytu stypendialnego na jednym z 
uniwersytetów partnerskich istnieje moŜliwość nauki języka czeskiego, słowackiego lub 
węgierskiego. W tej części studiów skoncentrujesz się ponadto na kontekście 
środkowoeuropejskim – historii, ekonomii i Unii Europejskiej.  
W roku akademickim 2011/2012 z oferty zajęć angielskojęzycznych realizowanych na II i III 
roku moŜna było wybrać m.in.  

• Public Relations in Central and Eastern Europe 
• Media in the EU 
• Institutions and Laws of EU 
• Economic transformation in Poland, Hungary and Czech Republic 
• Multicultural education and social policy in EU 
• Political advertising in Central and Eastern Europe 

Oferta ta jest uaktualniana co roku. 
 
Na curriculum składa się 10 grup przedmiotów – modułów. KaŜdy uniwersytet partnerski 
oferuje te same moduły . 
 
Przedmioty  wchodzące w skład Basis Curriculum określane są osobno przez kaŜdy 
uniwersytet partnerski, w skład Joint Curriculum wchodzą takie zajęcia, w których mogą brać 
udział wszyscy studenci DCC ze wszystkich krajów.  
 
Oznacza to, Ŝe w trakcie studiów będziesz mieć regularnie kontakt ze studentami z innych 
uniwersytetów partnerskich, którzy studiują to samo, co Ty. 
 
Aby to umoŜliwić, kilka przedmiotów będziesz realizować przez Internet: e-learning . Kursy te 
dotyczą literatury, języka i kultury niderlandzkiej w kontekście środkowoeuropejskim. 
Spośród wielu oferowanych zajęć moŜna wybrać np.: 

• Recepcja literatury niderlandzkiej w Europie Środkowej w XX wieku 
• Niderlandzki język prawa 
• Terminologia Unii Europejskiej 
• Historia sztuki niderlandzkiej 

W kaŜdym semestrze oferta kursów internetowych jest uaktualniana. 
Ale na tym się nie kończy! 
 
Oczekujemy od Ciebie takŜe fizycznej mobilności: spędzisz co najmniej jeden semestr na 
innym uniwersytecie partnerskim , gdzie będziesz m.in. brać udział w kursie języka 
danego kraju. 
 
Poza zajęciami niderlandystycznymi  (m.in. praktyczna znajomość języka niderlandzkiego, 
historia literatury niderlandzkiej, gramatyka opisowa, historia Niderlandów, realioznawstwo) 
będziesz brać udział w zajęciach specjalizacyjnych  (wstęp do komunikacji 
międzykulturowej, język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim, 
ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej) oraz zajęciach 
uzupełniaj ących  (m.in. historia filozofii, język łaciński i kultura antyczna, technologia 
informacyjna). 
KaŜdy student specjalizacji Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście 
Środkowoeuropejskim (DCC) odbędzie dodatkowo praktyk ę obejmującą 150 godz. 
 
Dyplom  
 
Po zakończeniu studiów otrzymasz dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie na nim 
zaznaczone, Ŝe skończyłeś filologię niderlandzką ze specjalizacją Język, Literatura i Kultura 
Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC). 
 
Do dyplomu zostanie dołączony suplement, w którym wymienione zostaną wszystkie zajęcia, 
w których brałeś udział. 
 
Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://dcc.ned.univie.ac.at/ 


