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STUDIA LICENCJACKIE

 osoby legitymujące się starą maturą

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z 3 części:
1. predyspozycje do nauki języków obcychKrótkie zadania sprawdzające predyspozycje do nauki języków obcych, logicznemyślenie, wiązanie faktów oraz ogólną wiedzę na temat języka.Przykładowe pytania:(1) Oto kilka liczb zapisanych tradycyjnymi cyframi chińskimi:

5022:〥〇〢二
63:〦〣
101:〡〇〡
38:〣〨
332:〣三〢Zapisz cyframi chińskimi: 23, 365. Wyjaśnij swoją odpowiedź.(2) Wyrażenie Wszyscy gdzieś pójdą ma się do wyrażenia Nikt nigdzie nie idzie jak wyrażenie Wszyscy coś
powiedzą do wyrażenia ….

2. wiedza na temat Holandii i BelgiiRozmowa sprawdzająca ogólną wiedzę na temat kierunku studiów: ogólne informacje oHolandii i Belgii (położenie, stolice, geografia, ludność, …), atrakcje turystyczne Holandiii Belgii, wielcy Holendrzy i Belgowie, ważne daty w historii Holandii i Belgii, …Przykładowe pytania:1. Z którą z niderlandzkich, współcześnie żyjących, osób chciałbyś się spotkać i dlaczego?2. Kuchnia holenderska – tradycyjne potrawy3. Które z flamandzkich miast warto odwiedzić i dlaczego?4. Holenderska muzyka współczesna5. …
3. motywacja wyboru kierunku

 osoby legitymujące się maturą zagraniczną



Rozmowa kwalifikacyjna składa się z 3 części:
1. znajomość języka polskiegoKrótkie zadania sprawdzające znajomość gramatyki języka polskiego (poprawianiebłędów, uzupełnianie zdań, wyjaśnianie związków frazeologicznych, …)Przykładowe pytania:1. Wskaż błędy w zdaniu „Następnie dodać dziesięć gram siemia lnianego lub kaszy mannej (lepiejjednak użyć siemię, które ma bardziej gęstą konsystencję jak kasza).”2. Wskaż błąd w podanym związku frazeologicznym: gapić się jak owca na niemalowane wrota. Jakpowinien brzmieć on poprawnie? Co oznacza?3. Jaki wyrób spożywczy często się trzęsie?4. …
2. znajomość języka angielskiego LUB niemieckiego LUB niderlandzkiegoRozmowa w wybranym języku (angielski, niemiecki, niderlandzki) na ogólne tematyPrzykładowe pytania:1. “When in Rome, do as the Romans do.” Explain the meaning of this proverb2. Do you think that good looks can be a source of happiness?3. …4. Wie kleiden sich heute junge Menschen in Polen? Ist die Kleidung ein Ausdruck derPersönlichkeit? Warum?5. Warum verlassen Menschen ihre Heimat, um in einem anderen Land zu leben? Welche Problemehaben Menschen, die in einem fremden Land leben?6. ...7. Bespreek de invloed van de factoren milieu, karakter en omstandigheden op een levensloop8. Men beweert dat gebaren van de mens altijd de waarheid tonen, ongeacht wat je zegt. Ben je heteens met deze bewering? Waarom? Waarom niet? Vind je het interpreteren van gebarenbelangrijk?9. ...
3. motywacja wyboru kierunku i ogólna wiedza na temat Holandii i Belgii (w j.

polskim)Rozmowa sprawdzająca ogólną wiedzę na temat kierunku studiów: ogólne informacje oHolandii i Belgii (położenie, stolice, geografia, ludność, …), atrakcje turystyczne Holandiii Belgii, wielcy Holendrzy i Belgowie, ważne daty w historii Holandii i Belgii, …Przykładowe pytania:1. Z którą z niderlandzkich, współcześnie żyjących, osób chciałbyś się spotkać i dlaczego?2. Kuchnia holenderska – tradycyjne potrawy3. Które z flamandzkich miast warto odwiedzić i dlaczego?4. Holenderska muzyka współczesna5. …
STUDIA MAGISTERSKIE



Rozmowa kwalifikacyjna dla osób, które nie posiadają dyplomu licencjackiego wzakresie filologii niderlandzkiej, sprawdzająca znajomość języka niderlandzkiego orazwiedzę na temat języka, literatury i kultury niderlandzkiej.Rozmowa w j. niderlandzkim składa się z 3 części:1. motywacja wyboru kierunku2. krótkie zadania sprawdzające znajomość gramatyki języka niderlandzkiego(poprawianie błędów, uzupełnianie zdań, wyjaśnianie związkówfrazeologicznych, …) uzupełnione komentarzem gramatycznym3. Rozmowa na temat języka, literatury i kultury niderlandzkiej – kandydat wybiera
jeden zestaw z listy: http://www.kfn.uni.wroc.pl/KOMUNIKATY/2016-17/Egzamin%20licencjacki%202017%20-%20zagadnienia.pdf a następnieodpowiada na 2 wybrane przez komisję pytania z tego zestawu.


