Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Language Variation and Change (A001770)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.
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Situering
De studenten een grondig inzicht verschaffen in:
- de relatie taalvariatie en taalsysteem, met voorbeelden uit verschillende talen.
- taalvariatie als (mogelijke) spiegel van taalverandering.
- theorieën, modellen en methodes voor de analyse van ruimtelijke en sociale
taalvariatie en van diachrone taalverandering.

Inhoud
In deze cursus wordt de taalvariatie en -verandering met focus op syntactische variatie
en verandering bestudeerd. Het vak bestaat uit twee grotere delen: een theoretisch
gedeelte dat vooral uit de gezamenlijke discussie van fundamentele publicaties op dit
gebied bestaat, en een eigen onderzoeksproject rond een gekozen syntactische
verandering met behulp van een geparst corpus (slechts voor een beperkt aantal talen
beschikbaar, o.a.: Engels, Frans, Portugees, Ijslands, Oud- en Middelnederduits,
Chinees). Het werken met die corpora wordt via kennisclips, een tutorial, en een
oefeningssessie aangeleerd.
COVID-19:
Ten gevolge van de Coronacrisis zullen voor het AJ 20-21 eenmalig volgende
aanpassingen gebeuren:
• Normaal gezien zal het vak on campus plaatsvinden.
• Afhankelijk van de evolutie van de situatie kan naar synchroon en asynchroon online
• onderwijs worden overgegeaan (kennisclips ter voorbereiding van
• klasgesprek, livestream van interactief klasgesprek, opname van livestream ter
• verwerking asynchroon/offline)
• Er zal een online vragenuur ingericht worden
•

Begincompetenties
Master in de Taal- en Letterkunde en vergelijkbare opleidingen die voldoende
taalwetenschappelijke voorkennis garanderen.

Eindcompetenties
1 Een grondig inzicht bezitten in de structuur van taalvariatie en in het hoe en waarom
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van taalveranderingsprocessen.
Over het vermogen beschikken om de aangereikte analysemodellen creatief toe te
passen op nieuwe onderzoeksitems.
Academische schrijfvaardigheid.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, werkcollege, werkcollege: geleide oefeningen, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
• zelfstandig werk/begeleide zelfstudie: voorbereiding van wekelijkse lectuur,
• bespreking in de les
• geleide oefeningen: onderzoek met geparste historische corpora

Leermateriaal
Selectieve literatuurlijst (via Ufora)

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Individueel, tijdens en na de colleges.

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 mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Paper (verslag van een eigen onderzoek). Bij falen kan men een gewijzigde versie van
de paper indienen in de tweede zittijd.
Een deel van de evaluatie (5%) kan verdiend worden met het bijwonen van (online)
lezingen, bijv. uit de reeks Discovering Linguistics-Linguistic Discoveries, of Abralin Ao
Vivo. Hiervoor moet en minstens twee lezingen ingebracht worden, en een kleine taak
rond de inhoud van die lezing ingediend worden.

Eindscoreberekening
Paper: 100%
(of 95% in geval van het schrijven van een minipaper over 2 lezingen over Language
Variation and Change. Dit kan voor 5% meetellen.)

Faciliteiten voor werkstudenten
De werkstudent krijgt een lectuurpakket opgelegd waarover mondeling of schriftelijk
gerapporteerd moet worden en dient een paper te schrijven.
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: https://www.ugent.
be/student/nl/administratie/flexibel-studeren
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