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Trefwoorden
Vroegmoderne geschiedenis; politieke geschiedenis; internationale betrekkingen;
diplomatie.

Situering
Uitdiepende cursus.

Inhoud
Een analyse van de betrekkingen tussen staten in de 16e-18e eeuw. Studie van het
ontstaan en de evolutie van permanente ambassades en van de typologie van de
vroegmoderne diplomaten.

Begincompetenties
Met succes het opleidingsonderdeel "Geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd" hebben
afgelegd of de nodige voorkennis op een andere manier verworven hebben.
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Parate kennis hebben van het historische begrippenkader en de belangrijkste
historische feiten en historische verklaringen.
Een referentiekader bezitten van de vroegmoderne tijd.
Basiskennis hebben van modellen uit de sociale en historische wetenschappen met
inbegrip van sociologie, filosofie, literatuurwetenschappen, recht, politieke
wetenschappen, communicatiewetenschappen en economie.
Kritisch reflecteren over de rol van het mondiale perspectief, de dynamiek van
processen en patronen in historische situaties.
Een probleem benaderen vanuit meerdere perspectieven (multiperspectivisime).
Eigentijdse ontwikkelingen interpreteren vanuit een historisch-comparatief
perspectief.
Getuigen van cultuurgevoeligheid, respect voor diversiteit en reflectievermogen over
continuïteit en verandering in een langetermijnperspectief.
Actief deelnemen aan groepsdiscussies (ook in een andere taal dan het Nederlands)
en in een duidelijk gestructureerde mondelinge uiteenzetting in een heldere en
academisch correcte taal kunnen communiceren met experts en peers over de
resultaten van historisch onderzoek.

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

(Goedgekeurd)

1

De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, werkcollege
Leermateriaal
Reader, beschikbaar via Minerva.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Na afspraak via mail.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (mondeling examen op 100%).

Faciliteiten voor werkstudenten
Mogelijk tot een mondeling examen op een alternatief tijdstip.
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