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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Mythe & rationaliteit; filosofie en de polis; Plato; Aristoteles; geheugenkunde;
Descartes; Kant & de Verlichting; Rousseau & de Romantiek; Marx, Nietzsche, Freud;
Moderniteit & post-moderniteit; Derrida & deconstructie;

Situering
Inleiding tot enkele basisconcepten en theorieën over de mens, de menselijke kennis
en de cultuur, die de intellectuele achtergrond vormen van de architectuuren wooncultuur in het Westerse samenleving. De inleiding concentreert zich op enkele
sleutelfiguren van het Westerse denken en op het thema van de 'redelijkheid'.
De cursus dient als basis voor de vervolgcursussen over esthetica,
architectuurgeschiedenis, architectuurtheorie, en architectuuractualiteit.

Inhoud
1 Mythisch denken & existentiële zekerheid
2 Filosofie en de polis: het 'spel' van de redelijkheid; Socrates.
3 De leer van schijn en wezen: Plato
4 De mens als 'redelijk dier': Aristoteles
5 De wetenschappelijke methode: Descartes
6 Van de mens als middelpunt tot de mens als standpunt: Kant & de Verlichting
7 Oneindigheid: Rousseau & de Romantiek
8 De denkers van het wantrouwen: Marx, Nietzsche, Freud.
9 Moderniteit & post-moderniteit
10 Derrida & de 'deconstructie'

Begincompetenties
Secundair onderwijs Bekwaamheid tot het lezen en begrijpen van teksten in het
Nederlands, Engels, en Frans.

Eindcompetenties
Basiskennis van de basisconcepten en de theorieën over de mens en de menselijke
kennis, en de cultuur, die de intellectuele achtergrond vormen van de architectuur en
de wooncultuur in het Westerse samenleving, en behandeld worden in de cursus.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
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Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
syllabus

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
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