Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Archeologie van de historische periodes (A003301)
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
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Nederlands
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Clerbaut, Tim
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LW02

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
Bachelor of Arts in de archeologie
Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen
Bachelor of Arts in de geschiedenis
Uitwisselingsprogramma archeologie
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de archeologie

45.0 u
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Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medelesgever
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5
5
5
5
5
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aanbodsessie
A
A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Romeinse periode, middeleeuwen, post-middeleeuwse perioden in Europa
Situering
Het basisvak maakt deel uit van een pakket ‘Domeinspecifieke kennis’ (chronologische
overzichten) dat een vrij volledig spectrum van de door de opleiding aangeboden
archeologie wenst te geven. In dit geval wil het vak een globaal overzicht bieden van
de provinciaal-Romeinse periode en van de middeleeuwen en vroeg-moderne periodes
in Europa, en in NW-Europa meer in het bijzonder.
Inhoud
provinciaal-Romeins: de cursus behandelt een aantal aspecten zowel als een globaal
overzicht van de historische ontwikkeling in de Romeinse provincies in onze streken en
een aantal capita selecta zoals militaire bouw, nederzettingsontwikkeling, economische
ontwikkeling en materiele cultuur.
middeleeuwen: de cursus behandelt een aantal aspecten zoals, stedelijke ontwikkeling
en bewoning, landelijke bewoning, ontwikkeling van militaire en religieuze
machtscentra, materiële cultuur.
Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist
Eindcompetenties
1 Algemeen inzicht hebben in de ontwikkelingen in de Romeinse periode, de
1 middeleeuwen en post-middeleeuwse periodes in NW-Europa.
2 Basiskennis hebben over een aantal deelaspecten van de archeologie van de
1 Romeinse en middeleeuwse periodes.
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3 Globaal begrijpen van de evolutie van de bestudeerde deelaspecten.
4 Het kritisch weten te integreren van de verschillende deelaspecten in een algemeen
1 tijdsbeeld.
5 Het resultaat van het archeologisch onderzoek naar deelaspecten van de historische
1 periodes in historische context kunnen plaatsen.
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, online discussiegroep
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Dit opleidingsonderdeel bestaat volledig uit hoorcolleges, aangevuld met
beeldmateriaal.
Omwille van COVID19 kunnen gewijzigde werkvormen uitgerold worden indien dit
noodzakelijk blijkt.
Leermateriaal
Powerpointpresentaties worden online ter beschikking gesteld. Literatuur ter aanvulling
van de lessen wordt online ter beschikking gesteld (Nederlandstalig en/of Engelstalig).
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Voor specifieke vragen kan men terecht op de spreekuren van de docent.
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 met vragen zowel naar de basiskennis als naar inzicht.
Voorkeur wordt gegeven aan een on campus schriftelijk examen. Hiervan kan
afgeweken worden als dit door Covid19 noodzakelijk zou zijn.
Eindscoreberekening
Periodegebonden (100%)
Faciliteiten voor werkstudenten
1. Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2. Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip doorheen het academiejaar
3. Mogelijkheid tot feedback op alternatief tijdstip
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen
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