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Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Globale ethiek
Globale rechtvaardigheid

Situering
Dit opleidingsonderdeel sluit aan op de grondige inleidingen tot de ethiek uit de 3 BAjaren.
Inhoudelijk is het doel kennis te verwerven over een jong en volop in ontwikkeling
verkerend domein uit de theoretische en praktische ethiek.
Met betrekking tot de ontwikkeling van vaardigheden beoogt dit opleidingsonderdeel
heurstieken te genereren die studenten zelfstandig kunnen aanwenden.
Op attitudevlak beoogt het opleidingsonderdeel mensen te stimuleren tot een mondiale
verantwoordelijkheid.

Inhoud
De mogelijke oriëntaties en inhouden van een globale ethiek.
Implicaties van globalisering voor individuele verantwoordelijkheid.
Specifieke gevalsstudies van actuele samenlevingsvraagstukken die het gevolg zijn
van de mondialisering.

Begincompetenties
Inzicht hebben in de basisconcepten, centrale benaderingen, theoretische kaders en
belangrijkste ontwikkelingen binnen de ethiek.

Eindcompetenties
1
1
2
1
1
3
1

Inzicht in de complexiteit van de vraagstukken van een wereldsamenleving op het
vlak van waarden en normen.
Publicaties met relevantie voor globale ethiek en globale rechtvaardigheid (zowel in
vaktijdschriften als in de media) kunnen beoordelen op hun relevantie,
argumentatieve kracht en wetenschappelijke onderbouwing.
Kennis van toonaangevende bronnen over globalisering, wereldethiek en
wereldpolitiek.

(Goedgekeurd)

1

4 Algemene benaderingswijzen en specifieke argumentaties binnen het domein van de
1 wereldethiek kritisch kunnen toelichten en zelfstandig kunnen toepassen.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: response college
Leermateriaal
Teksten ter beschikking gesteld via het online leerplatform.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Persoonlijke begeleiding indien nodig op afspraak.

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
Toelichtingen bij de evaluatievormen
•
•
•
•

Schriftelijk examen
In overeenstemming met de officiële onderwijstaal, dient ook het schriftelijk examen
in het engels te worden afgelegd. Uitzonderingen hierop kunnen enkel mits
toestemming van de studentenadministratie en de verantwoordelijke lesgever.

Eindscoreberekening
Written exam (100%)

Faciliteiten voor werkstudenten
1. Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2. Mogelijkheid tot feedback op alternatief tijdstip na afspraak tijdens de kantooruren
3. Geen mogelijkheid tot examen op ander tijdstip.
Extra informatie:
Zeer regelmatig de site van dit vak checken op minerva, daar de teksten die de leerstof
vormen voor dit vak daar worden geupload
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen
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