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stptn
5
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aanbodsessie
A
A

Onderwijstalen
Nederlands, Lingala
Trefwoorden
Lingála, Afrikaanse talen, Centraal-Afrika

Situering
Vervolmakingsvak volgend op Lingála II

Inhoud
Het doel is de conversationele vaardigheid uit te diepen en in dat proces de
woordenschat en de grammaticale automatismen uit te breiden.

Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel Lingála II of de erin beoogde
competenties op een andere manier hebben verworven.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
1
4

De student heeft een passieve en actieve kennis van een uitgebreid deel
van de woordenschat van het Lingála.
De student heeft een passieve en actieve kennis van het grootste deel van de
fonologie en morfologie van het Lingála.
De student heeft een passieve en actieve kennis van het grootste deel van de
syntaxis van het Lingála.
De student heeft een kennis van een groot deel van de idiomatiek van het Lingála.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Werkcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Leermateriaal

(Goedgekeurd)
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Syllabus met grammaticaal overzicht. Nederlands. Aan te schaffen bij de lesgever.
Geraamde totaalprijs: 40,00 €

Referenties
geen specifieke referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve lessen & contacten met moedertaalsprekers (praktijkassistent)

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Eindscoreberekening
20% niet-periodegebonden.
80% periodegebonden.
Het participatieluik kan niet herdaan worden in 2e zittijd: in die zittijd geldt hetzelfde
cijfer voor participatie dat behaald werd in de eerste zittijd. Het examen kan uiteraard
wel herdaan worden.

Faciliteiten voor werkstudenten
Faciliteiten:
1 Aanwezigheid is verplicht
2 Mogelijkheid tot een examen op ander tijdstip binnen het academiejaar
3 Mogelijkheid tot feedback na afspraak tijdens kantooruren
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http://www.flw.ugent.be/flexibelstuderen
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