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Studietijd 150 u
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Nederlands
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begeleide zelfstudie
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Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Master of Science in de geografie

stptn
5

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Geo-archeologie, Geomorfologie, Archeologie, Landschapsarcheologie

Situering
Dit vak behelst een geomorfologische benadering van de geo-archeologie en wil een
inzicht brengen in de wisselwerking tussen het natuurlijk milieu en de activiteiten van
de Mens in het verleden.

Inhoud
Na een algemene inleiding worden een aantal gevalstudies van eigen onderzoek
uitgediept. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de mediterrane ruimte (Portugal,
Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Jordanië, Egypte, Tunesië, Marokko,...) maar er
zijn ook case-studies uit NW Europa.

Begincompetenties
De student wordt verondersteld een basiskennis te hebben in het domein van de
Wetenschappen van de Aarde

Eindcompetenties
Inzicht hebben in de wisselwerking tussen het natuurlijk milieu en de activiteiten van de
Mens in het verleden.

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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Iedere gevalstudie wordt ingeleid door een hoorcollege geïllustreerd met een
Powerpoint presentatie. De stof wordt vervolgens uitgediept door de student aan de
hand van capita selecta uit de meest recente literatuur. Nadruk ligt op de
zelfwerkzaamheid van de student.

Leermateriaal
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Syllabus van capita selecta uit de meest recente literatuur en hand-outs van de
powerpoint presentaties
Geraamde totaalprijs: 20 EUR

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Openboekexamen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Openboekexamen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Tijdens het mondeling examen, na een voorbereiding met open boek, wordt nagegaan
of de student het nodige inzicht verworven heeft. Er wordt geen geheugenwerk
gevraagd maar inzicht!

Eindscoreberekening
100% mondeling examen
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