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Cursusomvang
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Studiepunten 5.0
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Contacturen
50.0 u
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Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2017-2018
Deze cursus is 2-jaarlijks en wordt niet aangeboden

stptn

aanbodsessie

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Afrika, Afrikaanse literaturen

Situering
Deze collegereeks vormt een vervolgcursus op de reeks 'Literaturen van Afrika I'.
Tijdens de reeks wordt de kennis van Afrikaanse Literaturen verdiept, specifiek met
betrekking tot Afrikaanse autobiografieën en memoires.

Inhoud
Begincompetenties
De collegereeks Literaturen van Afrika I dient met goed gevolg te zijn afgelegd of de
betreffende competenties op een andere manier zijn verworven.

Eindcompetenties
1
2
1
3
1

Een verdiepte kennis hebben omtrent Afrikaanse literaturen.
De voornaamste concepten en methodologische benaderingen uit de
literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis kunnen toepassen.
In staat zijn om een tekstcorpus in case een Afrikaanse autobiografie of memoire te
analyseren vanuit een welbepaalde vraagstelling.

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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, werkcollege, zelfstandig werk, werkcollege: geleide
oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Voor niet-Nederlandstaligen worden faciliteiten in het Engels voorzien.

Leermateriaal
Artikelen en collegestof

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding

(Goedgekeurd)
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Interactieve onderwijs- en leervormen;
Vrije feedback na iedere fase van het leerproces (na afspraak).

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Werkstuk
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De student dient voor het onderdeel 'Niet-periodegebonden evaluatie' geslaagd te zijn
om te kunnen deelnemen aan het onderdeel 'Periodegebonden evaluatie'.

Eindscoreberekening
20% NPE
80% PE

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