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Nazwa kierunku: Filologia Niderlandzka 
Poziom studiów: licencjat (studia I stopnia) 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dziedzina: Nauk Humanistycznych 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: - językoznawstwo (dyscyplina wiodąca) i literaturoznawstwo  

Cykl kształcenia od roku akademickiego: 2022/2023 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 

uchwałach Senatu 

 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

Uniwersalnych 

charakterystyk 

pierwszego stopnia 

poziomów 6-8 PRKii 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

poziomów 6-8 PRKiii 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_W01 
opisuje miejsce i znaczenie Filologii niderlandzkiej w relacji do innych nauk humanistycznych oraz charakteryzuje specyfikę 

przedmiotową i metodologiczną Filologii niderlandzkiej P6U_W1 P6S_WG1 

K_W02 zna specyficzną terminologię filologiczną w języku niderlandzkim oraz w języku polskim P6U_W1 P6S_WG1 

K_W03 zna wybrane kryteria oceny wartości szkół w obrębie dyscyplin literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo P6U_W1 P6S_WG1 

K_W04 

ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie Filologii niderlandzkiej, rozumie jej źródła 

oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych P6U_W1 P6S_WG1 

K_W05 

charakteryzuje i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin filologicznych: 

1. Literaturoznawstwo 

2. Językoznawstwo 

3. Kulturoznawstwo 

P6U_W1 P6S_WG1 
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K_W06 zna problematykę metodologii nauk humanistycznych P6U_W1 P6S_WG1 

K_W07 

charakteryzuje i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem Filologii 

niderlandzkiej: 

1. Literaturoznawstwo i Literatura niderlandzka 

2. Językoznawstwo niderlandzkie 

3. Kulturoznawstwo – w krajach niderlandzkojęzycznych 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W08 
ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami 

naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. klasyką, historią, historią sztuki oraz innymi kierunkami filologicznymi P6U_W1 P6S_WK1 

K_W09 
ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie 

poruszającego się obszarach języka, kultury i literatury, oraz ich historycznego rozwoju P6U_W1 P6S_WK1 

K_W10 

ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku Filologia niderlandzka: nowe zjawiska w języku niderlandzkim, w literaturze 

i kulturze niderlandzkiej , oraz językoznawstwie niderlandzkim i ogólnym 
P6U_W1 P6S_WK1 

K_W11 
zna i rozumie główne nurty badań nad językiem niderlandzkim w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze 

szczególnym uwzględnieniem współczesnego rozwoju i zróżnicowania geograficznego oraz społecznego P6U_W1 P6S_WK1 

K_W12 
zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka niderlandzkiego i 

porównawczym odniesieniu do innych języków P6U_W1 P6S_WK1 

K_W13 
zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii 

lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa niderlandzkiego P6U_W1 P6S_WK1 

K_W14 
zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie 

literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa niderlandzkiego P6U_W2 P6S_WK1 

K_W15 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego P6U_W2 P6S_WK2 

K_W16 

wyjaśnia kompleksowość natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno 

wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, 

mówienie, słuchanie) 
P6U_W2 P6S_WG1 

K_W17 zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego P6U_W2 P6S_WG1 

K_W18 
ma ugruntowaną wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka niderlandzkiego i kultury niderlandzkiej oraz o 

współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury niderlandzkiej P6U_W2 
P6S_WG1 

P6S_WK2 

 Umiejętności: absolwent potrafi Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_U01 
wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka 

niderlandzkiego, tj. ma umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego na poziomie B2 zgodne z wymaganiami 
P6U_U1 

P6S_UW1 

P6S_UK3 



Załącznik nr 2 do dokumentacji programowej 

 

określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego 

K_U02 
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w 

obrębie kierunku Filologia niderlandzka P6U_U1 P6S_UW1 

K_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim P6U_U3 
P6S_UK1 

P6S_UK2 

K_U04 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego P6U_U3 P6S_UK1 

K_U05 
posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie dziedzin 

naukowych w obrębie kierunku Filologia niderlandzka P6U_U1 P6S_UW1 

K_U06 
potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na rozwiązanie 

problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia niderlandzka P6U_U1 P6S_UW1 

K_U07 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka niderlandzkiego oraz literatury i 

kultury krajów niderlandzkojęzycznych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego P6U_U2 P6S_UU1 

K_U08 
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla 

dyscyplin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych P6U_U1 P6S_UW1 

K_U09 
analizuje zależności i powiązania między dyscyplinami nauki w ramach kierunku Filologia niderlandzka a innymi 

dyscyplinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych P6U_U1 P6S_UW1 

K_U10 ocenia proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi P6U_U1 P6S_UW1 

K_U11 

potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwe dla studiów z zakresu Filologii niderlandzkiej (kulturoznawstwo, 

literaturoznawstwo, historia języka) oraz czytać ze zrozumieniem  teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz 

akademickie teksty językoznawcze i przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w 

celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U12 
umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski 

rozpoznając  i unikając  w argumentacji podstawowych błędów logicznych P6U_U3 
P6S_UK2 

P6S_UW1 

K_U13 
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie 

dyscyplin nauki studiowanych w ramach Filologii niderlandzkiej (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo) P6U_U3 
P6S_UK1 

P6S_UK2 

K_U14 
potrafi przygotować naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca licencjacka w języku 

niderlandzkim, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi P6U_U3 P6S_UW1 

K_U15 
potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niderlandzkim na wybrany temat na podstawie 

tekstów źródłowych z zastosowaniem technik audiowizualnych P6U_U3 
P6S_UK1 

 

K_U16 
potrafi działać samodzielnie oraz współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role, jak również  potrafi 

zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań P6U_U3 
P6S_UO1 

P6S_UO2 
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 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_K01 
zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego samorozwoju i 

potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego P6U_K1 
P6S_KK1 

P6S_KK2 

K_K02 
rozumie znaczenie ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka niderlandzkiego 

samodzielnie lub z udziałem ekspertów P6U_K1 P6S_KK2 

K_K03 
rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka niderlandzkiego a jego/jej 

postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny P6U_K2 P6S_KK2 

K_K04 
rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu 

zawodowym P6U_K2 P6S_KK2 

K_K05 rozumie znaczenie języka niderlandzkiego, literatury i kultury niderlandzkiej w kulturze europejskiej i światowej P6U_K2 
P6S_KO1 

P6S_KR1 

K_K06 
korzysta z wytworów kultury,  bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim, inicjuje działania 

kierując się zasadami etycznymi P6U_K2 
P6S_KO1 

P6S_KO2 

P6S_KR1 

 

                                                           
i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą. 
ii Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji 
iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  - część I 


