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Waarneming en beeldende media 2 (E080910)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 1)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Chatel, Guy

project
hoorcollege
TW01

40.0 u
5.0 u
Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

stptn
3

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
ontwerp, grafische en beeldende communicatie, beeldtechnieken

Situering
Verkennend aanleren, evalueren en kritisch aanwenden van beeldtechnieken. Training
in grafische en beeldende communicatie.

Inhoud
• Specifieke ontwerpoefening waarbij aspecten van de waarneming en de
• representatie worden gethematiseerd
• Grafisch onderzoek en communicatie: Thematische oefeningen

Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen ‘Waarneming en beeldende
media 1', 'Architectuurontwerp 1' en ‘Architectuurontwerp 2’ (i.e. een creditbewijs
behaald hebben) of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben
verworven (strikte volgtijdelijkheid zoals vastgelegd in de Curriculumregels van de
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, zie http://www.ugent.
be/ea/nl/onderwijs/studentenadministratie/curriculum.htm)

Eindcompetenties
1
2
3
1

BEGRIPPEN: gerelateerd aan beeldproductie en beeldanalyse
INZICHTEN: Inzicht in de syntactische aspecten van het beelddocument.
ATTITUDES: Attitude om het beelddocument kritisch samen te stellen en te
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
Didactische werkvormen
Hoorcollege, project
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
ontwerpatelier, begeleiding

Leermateriaal

(Goedgekeurd)

1

specifiek materiaal per ontwerpopgave, wordt aangeleverd

Referenties
• specifiek per ontwerpopgave

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
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
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van atelieroefeningen.

Eindscoreberekening
Gewicht: 100%; 1 gefaseerde oefening. Studenten kunnen een bijkomende prestatie in
de 2e zittijd leveren. Het cijfer van de 2e zittijd is het gewogen gemiddelde van de
jaarprestatie en deze bijkomende prestatie: verhouding 75/25.
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