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Language Variation and Change (A001770)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 1)

Engels

begeleide zelfstudie
werkcollege

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Bouzouita, Miriam
N., N.

LW06

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Master of Arts in de historische taal- en letterkunde
Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics (afstudeerrichting
Linguistics in a Comparative Perspective)

15.0 u
45.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
6
6

aanbodsessie
A
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
variatielinguïstiek, dialectologie, sociolinguïstiek, contactlinguïstiek, grammaticalisatie,
taalverandering.

Situering
De studenten een grondig inzicht verschaffen in:
- de relatie taalvariatie en taalsysteem, met voorbeelden uit verschillende talen.
- taalvariatie als (mogelijke) spiegel van taalverandering.
- theorieën, modellen en methodes voor de analyse van ruimtelijke en sociale
taalvariatie en van diachrone taalverandering.

Inhoud
In deze cursus wordt de taalvariatie en -verandering bestudeerd: vb. grammaticalisatie,
degrammaticalisatie; verschillende soorten taalvariatie: diatopische, diachronische,
diastratische variatie, enz.

Begincompetenties
Master in de Taal- en Letterkunde en vergelijkbare opleidingen die voldoende
taalwetenschappelijke voorkennis garanderen.

Eindcompetenties
1
1
2
1

Een grondig inzicht bezitten in de structuur van taalvariatie en in het hoe en waarom
van taalveranderingsprocessen.
Over het vermogen beschikken om de aangereikte analysemodellen creatief toe te
passen op nieuwe onderzoeksitems.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, werkcollege

(Goedgekeurd)
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Leermateriaal
- Selectieve literatuurlijst / boek
- Kopies van geprojecteerde kaarten en tabellen. Geraamde totaalprijs: 30 €

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Individueel, tijdens en na de colleges.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Paper (literatuurstudie of verslag van een eigen onderzoek). Bij falen kan men een
gewijzigde versie van de paper indienen in de tweede zittijd.

Eindscoreberekening
Paper: 100%

Faciliteiten voor werkstudenten
De werkstudent krijgt een lectuurpakket opgelegd waarover mondeling of schriftelijk
gerapporteerd moet worden en dient een paper te schrijven.
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen
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