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Inleiding tot prospectie en opgravingstechnieken (A003306)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
50.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2017-2018
A (semester 2)

hoorcollege

30.0 u

zelfstandig werk

20.0 u

Lesgevers in academiejaar 2017-2018
Vermeulen, Frank
Crombé, Philippe

LW02
LW02

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2017-2018
Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
Bachelor of Arts in de archeologie
Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen
Verkort bachelorprogramma archeologie voor academische en
professionele bachelors en gegradueerden
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de archeologie

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
6
6
6
6

aanbodsessie
A
A
A
A

6

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Prospectietechnieken, opgravingstechnieken

Situering
Dit basisvak maakt deel uit van een pakket Methodologie. In dit geval helpt het vak de
student inzicht verwerven in de specifieke terreinmethoden en -technieken van de
archeologie.

Inhoud
Overzicht van de voornaamste gehanteerde veldwerkmethoden in de archeologie,
besproken aan de hand van talrijke toepassingen en voorbeelden uit de praktijk van de
Europese en buiten-Europese archeologie.

Begincompetenties
Eindcompetenties
1
1
2
1
3
4

Kritisch inzicht hebben in de diverse prospectie- en opgravingmethodes in de
archeologie.
Zicht hebben op de diverse toepassingen van deze technieken bij archeologisch
veldwerk.
Klaar zijn voor het aanvatten van praktisch terreinwerk (stages)
Voeling hebben voor de ethiek van het archeologisch veldwerk.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen

(Goedgekeurd)
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Hoorcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Dit opleidingsonderdeel bestaat volledig uit hoorcolleges, aangevuld met
beeldmateriaal en opgelegd leeswerk.

Leermateriaal
Een door de docenten aanbevolen handboek, een uitgebreide eigenvsyllabus en
enkele leesteksten worden ter beschikking gesteld. Geraamde totaalprijs: 20 EUR

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Voor specifieke vragen kan men terecht op de spreekuren van de docent (liefst na
• afspraak) en na de les
• Forum op Minerva.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met open en gesloten vragen. Vraag naar inzicht eerder dan naar
encyclopedische kennis.

Eindscoreberekening
Periodegebonden (100%)

Faciliteiten voor werkstudenten
Faciliteiten:
1 Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2 Mogelijkheid tot feedback na afspraak tijdens en na kantooruren of via Skype
Extra informatie:
Beschikken over het gepresenteerde beeldmateriaal en bijhorende notities zijn aan te
raden voor optimale resultaten.
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http://www.flw.ugent.be/flexibelstuderen
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