Studiefiche
Vanaf academiejaar 2018-2019

Archivistiek: stage (A005091)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
40.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 2)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Vermeir, René
Verfaillie, Joke

stage
hoorcollege
zelfstandig werk
LW03
LW03

37.5 u
2.5 u
0.0 u
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Arts in de geschiedenis

stptn
5

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Archieven; archiveringsystemen; archivaris; archiefbeheer.

Situering
Deze cursus ligt in het verlengde van het opleidingsonderdeel "Inleiding tot de
archivistiek" (A005090), hij beoogt de praktische toepassing van de theoretische kennis
die in de "Inleiding tot de archivistiek" werd verworven.

Inhoud
- Het aanleren en inoefenen van een aantal praktische archivistische vaardigheden,
zoals het opstellen van ordeningsplannen en het inventariseren en nader toegankelijk
maken van archivalia.
- Het leren kennen van het beheer van archiefdiensten.

Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van twee opleidingsonderdelen "Heuristiek" en twee
opleidingsonderdelen "Historische Praktijk II", of een equivalent van deze
opleidingsonderdelen. Voor Erasmusstudenten, of voor studenten die dit vak willen
volgen in het kader van een schakel- of voorbereidingsprogramma, kan worden
nagegaan of ze de vereiste competenties op een andere manier hebben verworven.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
1
4
5

Inzicht hebben in de epistemologie van de geschiedschrijving en de
wetenschappelijke praktijk.
In functie van een specifieke historische vraagstelling de meest geëigende brontypes
kunnen aanwijzen.
Historisch onderzoek en het eigen historisch handelen te contextualiseren en te
interpreteren binnen een maatschappelijk referentiekader.
Inzicht hebben in de plaats van geschiedenis en historici binnen de samenleving.
Inzicht hebben in de werking van de archieven en erfgoedinstellingen.

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
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Didactische werkvormen
Hoorcollege, stage, zelfstandig werk
Leermateriaal
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Ondersteuning in de loop van de stage door de verantwoordelijke lesgevers en de
stagebegeleider.

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
Participatie, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
Verslag: 75%; participatie: 25%.

(Goedgekeurd)

2

