
 

Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich 

 

przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza 

zorganizowane grupy uczniów na cykl WORKSHOPÓW prezentujących ofertę studiów 

oraz promujących działalność Zakładu. 

 

 

1. Ważne informacje organizacyjne: 

 WORKSHOPY odbywają się w wyznaczone czwartki od godz. 13.15 i trwają ok. 

1-1,5 godz.; zajęcia są skierowane szczególnie do maturzystów zainteresowanych 

studiami językowymi oraz ich opiekunów; 

 wszystkie spotkania odbywają się w Collegium Novum przy Al. Niepodległości 4 

w Poznaniu; sala 101A; 

 maksymalna liczba uczestników każdych warsztatów  to ok. 30 osób; 

 zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres:   rdelouw@wa.amu.edu.pl 

 

 

2. Informacje na temat poprzednich WORKSHOPÓW: 

http://ifa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/dutch/workshops.html 

http://ifa.amu.edu.pl/fa/node/2782 

http://ifa.amu.edu.pl/fa/node/2305 

http://ifa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/dutch/Workshop%20November.html 

 

 

3. Harmonogram WORKSHOPÓW oraz programy poszczególnych spotkań: 

Data, godzina  

i sala 

Program 

 

08.11.2012 
 

13:15  

 
(60-90 minut) 

 

 
Sala 101A 

 

1. Przedstawienie prowadzących – w języku polskim  
 

2. Karen Kuhn 

Ethnic cultures of South Africa – w języku angielskim 

 

3. Robert de Louw i studenci filologii niderlandzkiej 

Krótka lekcja języka niderlandzkiego – w języku polskim  

i niderlandzkim 
 

4. Prezentacja Zakładu i struktury WA oraz dyskusja / pytania  

– w języku polskim i angielskim 
 

mailto:rdelouw@wa.amu.edu.pl
http://ifa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/dutch/workshops.html
http://ifa.amu.edu.pl/fa/node/2782
http://ifa.amu.edu.pl/fa/node/2305
http://ifa.amu.edu.pl/dutchafrikaans/dutch/Workshop%20November.html


 

29.11.2012 
 

13:30 !  
 
(60-90 minut) 

 

Sala 101A 

 

1. Przedstawienie prowadzących – w języku polskim 

 
2. Nancy Saeys 

Flandria kulinarna  – w języku polskim 

 

3. Karen Kuhn i/lub Tildie Smit 

Krótka lekcja języka afrikaans – w języku angielskim  

 

4. Prezentacja Zakładu i struktury WA oraz dyskusja / pytania  
– w języku polskim i angielskim 

 

 

13.12.2012 
 

13:15  
 

(60-90 minut) 

 

Sala 101A 

 
1. Przedstawienie prowadzących – w języku polskim 

 

2. Jo Sterckx 

Youth cultures in the Low Countries- w języku angielskim 

 
3. Natalia Borowski oraz studenci filologii niderlandzkiej i 

południowoafrykańskiej 

Krótka lekcja języka niderlandzkiego i języka afrikaans – w języku 

polskim, niderlandzkim i afrikaans 

 
4. Prezentacja Zakładu i struktury WA oraz dyskusja / pytania  

– w języku polskim i angielskim 

 

 

10.01.2013 
 

13:15  
 

(60-90 minut) 

 
Sala 101A 

 
1. Przedstawienie prowadzących – w języku polskim 

 

2. Urszula Topolska i Bas van der Ham 

Wielokulturowość i wielojęzyczność Holandii i Belgii – w języku 

polskim  

 

3. Prezentacja Zakładu i struktury WA oraz dyskusja / pytania  
– w języku polskim 

 

 

21.02.2013 
 

13:15  
 

(60-90 minut) 

 

Sala 101A 

 

1. Przedstawienie prowadzących – w języku polskim 
 

2. Tertius Kapp 

The backbone of the night – South African cosmologies and the 

SKA project 

 

3. Michał Wenderski i studenci filologii niderlandzkiej 

Krótka lekcja języka niderlandzkiego – w języku polskim  

i niderlandzkim 

 

4. Prezentacja Zakładu i struktury WA oraz dyskusja / pytania  

– w języku polskim i angielskim 
 



 

07.03.2013 
 

13:15  

 

(60-90 minut) 
 

Sala 101A 

 

1. Przedstawienie prowadzących – w języku polskim 

 

2. Anna Sikora-Sabat 

Sztuka niderlandzka XVII wieku  – w języku polskim 

 

3. Tertius Kapp 

Krótka lekcja języka afrikaans – w języku angielskim  

 

4. Prezentacja Zakładu i struktury WA oraz dyskusja / pytania  

– w języku polskim i angielskim 
 

 

21.03.2013 
 

13:15  

 

(60-90 minut) 
 

Sala 101A 

 

1. Przedstawienie prowadzących – w języku polskim  

 

2. Tildie Smit 

South African rap – w języku angielskim 

 

3. Katarzyna Wiercińska i studenci filologii niderlandzkiej 

Krótka lekcja języka niderlandzkiego – w języku polskim  

i niderlandzkim 

 
4. Prezentacja Zakładu i struktury WA oraz dyskusja / pytania  

– w języku polskim i angielskim 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

Wykładowcy i studenci Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich 

Wydział Anglistyki  UAM w Poznaniu 


