Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Maritieme geschiedenis (A002010)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

Engels, Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Limberger, Michael

hoorcollege
excursie
zelfstandig werk
online hoorcollege
LW03

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Educatieve Master of Science in de cultuurwetenschappen (afstudeerrichting
geschiedenis)
Master of Arts in de geschiedenis
Uitwisselingsprogramma geschiedenis

10.0 u
5.0 u
10.0 u
10.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

5
5

A
A

Onderwijstalen
Nederlands, Engels
Trefwoorden
maritieme geschiedenis, middeleeuwse geschiedenis, vroegmoderne geschiedenis,
Noordzee, Middellandse zee, Indische oceaan, Atlantische geschiedenis, Baltische zee
Situering
Specialisatiecursus met de focus op het paradigma van de maritieme geschiedenis van
de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd
Inhoud
Benadering van de thematiek van de maritieme geschiedenis van de middeleeuwen en
de vroegmoderne tijd vanuit het perspectief van de studie van de zee als een
historische ruimte. Vergelijkende studie van de geschiedenis van verschillende
wereldzeeën.
Begincompetenties
gedegen kennis van de sociaal-economische, politieke en cultuurgeschiedenis (zie
bachelor-opleiding geschiedenis)
Eindcompetenties
1 Kennis hebben van de grote onderzoekslijnen in de maritieme geschiedenis.
2 Mondeling en schriftelijk rapporteren over de cursus en de gevolgde lessen.
3 Gespecialiseerde informatie kunnen opzoeken in verband met de geschiedenis van
1 specifieke maritieme regio's.
4 Getuigen van een kritische reflectie van de grote onderzoekslijnen in de maritieme
1 geschiedenis.
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
Excursie, hoorcollege, zelfstandig werk, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege/online hoorcollege, zelfstadig werk
Naast een aanreiken van de leerstof in het kader van hoorcolleges dragen de
studenten bij tot de comparatieve studie door specifieke informatie op te zoeken over
een bepaalde casus en deze mondeling te presenteren.
Excursie naar de haven van Antwerpen
omwille van COVID19 kunnen gewijzigde werkvormen uitgerold worden indien dit
noodzakelijk blijkt
Leermateriaal
afbeeldingen en kaartmateriaal even als gesecteerde teksten worden via Ufora ter
beschikking gesteld.
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Zie spreekuren docent.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-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
Participatie, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De studenten zoeken specifieke informatie op over een bepaalde onderzoeksregio en
bespreken deze in groepsverband.
Eindscoreberekening
Periodegebonden (80%), niet periodegebonden (20%):
80% mondeling examen, 20% presentatie en participatie
Faciliteiten voor werkstudenten
Faciliteiten:
1 Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid behalve voor excursie
2 Mogelijkheid tot mondeling examen op ander tijdstip binnen het academiejaar
3 Mogelijkheid tot feedback via telefoon, via email of na afspraak tijdens kantooruren
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http://www.flw.ugent.be/flexibelstuderen
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