Studiefiche
Vanaf academiejaar 2018-2019

Masterproef (A004504)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 15.0
Studietijd 450 u
Contacturen
120.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (jaar)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Bouzouita, Miriam

masterproef
LW06

120.0 u
Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Master of Arts in de historische taal- en letterkunde

stptn
15

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
masterproef, onderzoeksverslag, onderzoeksmethoden en –technieken

Situering
In dit vervolmakingsvak wordt de student als afronding van zijn / haar masteropleiding
gevraagd om zijn / haar beheersing van een aantal eindcompetenties van de opleiding
(op wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen, onderzoeksmethoden en technieken kunnen toepassen op een gevorderd niveau, over eigen onderzoek kunnen
communiceren met vakgenoten) te demonstreren door het schrijven van een
verhandeling van een 20 000-tal woorden (exclusief bibliografie).
Op de algemene cursussite “AX00001A” op Minerva is de infobrochure met uitgebreide
informatie te vinden. Hierin staan alle richtlijnen betreffende de masterproef.

Inhoud
Te bepalen met de promotor(en).

Begincompetenties
Met succes een bachelor-onderzoekstaak afgewerkt hebben of de erin beoogde
competenties op een andere manier verworven hebben.

Eindcompetenties
1
1
1
2
3
1
4
1
5

Beschikken over een gevorderd begrip van en inzicht in de wetenschappelijke
disciplinaire kennis van het vakgebied in het algemeen en van de afstudeerrichting in
het bijzonder.
Wetenschappelijke teksten uit het vakgebied kunnen analyseren.
Wetenschappelijke teksten uit het vakgebied kunnen synthetiseren en/of de inzichten
eruit kunnen integreren.
Onderzoeksmethoden en -technieken zelfstandig kunnen toepassen op een
gevorderd niveau.
Over het eigen onderzoek kunnen communiceren met vakgenoten.

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Masterproef

(Goedgekeurd)
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Leermateriaal
Niet van toepassing

Referenties
Niet van toepassing

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Masterproef: begeleiding door promotor(en).

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
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De masterproef zal mondeling verdedigd worden. Een mondelinge verdediging zal
bestaan uit drie onderdelen en duurt, inclusief nabespreking, 30 minuten:
1 10 minuten presentatie door de student. Hierbij worden 5 minuten besteed aan de
1 presentatie van de doelstelling en de conclusies van de masterproef, en 5 minuten
1 worden gebruikt om via een zelfevaluatie de zwaktes en sterktes van dezelfde
1 masterproef aan te wijzen.
2 15 minuten discussie tussen student en evaluatoren
3 5 minuten voor de nabespreking tussen de evaluatoren (zonder de aanwezigheid
1 van de student).
De studenten mogen, indien gewenst, een hand-out van 1 pagina uitdelen, maar
kunnen geen PowerPointpresentatie opzetten.
De studenten ontvangen op voorhand de lezersverslagen van de evaluatoren, zodat zij
zich kunnen voorbereiden op mogelijke vragen.
De masterproef wordt in principe verdedigd in de bestudeerde taal, of (bv. bij dode
talen) in het Nederlands. Studenten kunnen een aanvraag indienen om in een andere
taal te verdedigen (OER, art. 59, §1,5).
De mondelinge verdediging wordt georganiseerd aan het einde van de examenperiode.

Eindscoreberekening
Periode- en niet-periodegebonden evaluatie:
- Werkstuk (80%): beoordeling masterproef door in totaal drie leescommissarissen, de
promotor en twee andere referenten (of de promotor, de co-promotor en één andere
referent). De derde referent zal gebaseerd zijn aan een universiteit of
onderzoeksinstelling van buiten Vlaanderen.
- Mondelinge verdediging (20%): de evaluatoren geven elk een score, waarvan het
gemiddelde als eindscore meetelt.
Ongegronde afwezigheid of niet-deelname aan één van de onderdelen van de periodeen niet-periodegebonden evaluatie leidt tot een eindscore van max. 9/20.
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