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Actuele vraagstukken stad, onderneming en mobiliteit (C003533)

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

werkcollege: geleide
oefeningen
hoorcollege

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Witlox, Frank
Derudder, Ben

WE12
WE12

30.0 u
10.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever

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

stptn
5
5

aanbodsessie
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Forumvak, actualiteit, sociale en economische geografie

Situering
Het betreft hier een forum- en discussievak waarbij diverse actuele thema’s binnen de
sociale en economische geografie worden belicht, met nadruk op wetenschappelijke en
beleidsvraagstukken omtrent steden, mobiliteit, en ondernemen.


Inhoud
De inhoud van het vak wordt bepaald aan de hand van wat ‘actueel’ is, met de
overkoepelende doelstelling om bestaande inzichten van studenten in belangrijke
thema's in de sociale en economische geografie verder te verdiepen en te verbreden.
Er wordt met gastdocenten en –colleges gewerkt. Mogelijk thema’s zijn: detailhandel,
woningmarkt, vastgoedsector, mobiliteit, mondialisering, ruimtelijke planning,...


Begincompetenties
Vertrouwd zijn met de basisbegrippen uit de sociale en economische geografie

Eindcompetenties
1
1
1
2
1
3
1
1

De student moet in staat zijn te argumenteren en stellingen te verdedigen binnen
hedendaagse beleidsvraagstukken met een sociaal- en economisch-geografische
component.
De student moet in staat zijn de actualiteit weten te kaderen in termen van recent
sociaal- en economisch-geografisch onderzoek.
De student moet in staat zijn de hedendaagse wetenschappelijke en vulgariserende
teksten met een sociaal- en economische geografische component kritisch kunnen
lezen, interpreteren en evalueren.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
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Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Mondelinge uiteenzettingen over diverse topics, gevolgd door discussie. De studenten
moeten ook een groepspresentatie geven en een bijhorende stelling verdedigen over
een hedendaags thema (thema's en groepdsindeling worden aan het begin van het
semester meegegeven).


Leermateriaal
Tussenkomst bij de aanschaf van het sociaal-geografische magazine 'Agora' (5 euro),
slides worden beschikbaar gesteld via Minerva


Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Studenten kunnen beroep doen op de hulp en begeleiding van een lid van het AAP

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, peer-evaluatie, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden: schriftelijk examen met open vragen waarbij niet zozeer naar
detailkennis wordt gepeild, maar naar inhoudelijke inzichten en verbanden.
Niet-periodegebonden: groepspresentatie en verdediging van bijhorende stelling over
een hedendaags thema.


Eindscoreberekening
2/3 periodegebonden en 1/2 niet-periodegebonden; studenten moeten deelnemen aan
het niet-periodegebonden deel (het groepswerk) om te kunnen slagen
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen
(oefeningen, theorie-onderdelen) of minder dan 10/20 heeft voor één van di
onderdelen, kan men niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel.
Indien de eindscore toch een cijfer van tien of meer op twintig zou zijn, wordt dit
teruggebracht naar een niet-delibereerbaar cijfer. Bij afrondingen worden de
gebruikelijke standaarden gehanteerd (0-0,499 à 0 en 0,5-0,99 à 1)
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