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Situering
In dit opleidingsonderdeel dienen studenten inzicht te verwerven in de toepassing van
(cultureel-)antropologische onderzoeksmethoden in het historisch onderzoek van de
middeleeuwen en vroegmoderne tijd en in de specificiteit van de historische
antropologie zoals die door historici is ontwikkeld sinds het einde van de jaren 1980.

Inhoud
Werkcolleges waarin via gevalstudies wordt ingegaan op een aantal belangrijke
thema's uit de historische antropologie. In deze gevalstudies wordt vooral nadruk
gelegd op de confrontatie van interdisciplinaire, theoretische literatuur met empirisch
onderzoek. Enkele voorbeelden van thema's die aan de orde kunnen komen, zijn:
- groepsculturen
- culturele toe-eigening
- urban legends
- doodsbeleving
- rituelen
- vrije tijd
- dieren
- drinken
- gender: vrouwelijkheid en mannelijkheid
- religieus geweld (jodenvervolging, iconoclasme...)
- ...

Begincompetenties
De studenten hebben een goede basiskennis van de West-Europese geschiedenis,
verworven tijdens hun Bacheloropleiding.

Eindcompetenties
1
1
2
1

Gevorderd inzicht in het historische begrippenkader aanwenden om nieuwe en
complexe ideeën te analyseren en evalueren.
Inzichten in de geschiedenis van België en/of Europa en/of de wereld kritisch
hanteren bij de analyse van complexe problemen en onderzoeksuggesties leveren.

(Goedgekeurd)

1

3 Algemeen inzicht hebben in de literatuur van het vakgebied en bronnen origineel en
1 creatief gebruiken.

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
Hoorcollege, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
-

Hoorcollege (incl. gastcollege)
Werkcollege: discussie over specifieke casussen
Excursie naar een historische site of museum
Zelfstandig werk: schriftelijke voorbereiding werkcolleges

Leermateriaal
Reader (downloadbaar via Minerva)

Referenties
Zie literatuurlijst op Minerva

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Minerva-website, spreekuur van de lesgevers, feedback na examen

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, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Niet-periodegebonden evaluatie: schriftelijke voorbereiding (1 A4) van de werkcolleges
Periodegebonden evaluatie: 2 open vragen en 2 detailvragen

Eindscoreberekening
niet-periodegebonden: wekelijkse voorbereidingen: 20%
periodegebonden: examen: 80%

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