Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Veldwerk II (A003315)
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 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Docter, Roald
Dralans, Sophie

veldwerk
LW02
LW02

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Bachelor of Arts in de archeologie
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de archeologie

120.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
stptn
6
6

aanbodsessie
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
stage, veldwerk
Situering
Dit uitdiepend vak maakt deel uit van een pakket ‘Praktijk’, dat bedoeld is om de
student met de praktijk van de archeologie te confronteren, meer specifiek met de
terreinpraktijk.
Inhoud
De student zal gedurende een periode van drie weken (15 dagen) op een opgraving
van de vakgroep Archeologie of van een ander professioneel team, mits goedkeuring
door de verantwoordelijken, ingeschakeld worden in de diverse aspecten van het
terreinwerk (de opgraving zelf, de determinatie van sporen, de registratie via tekenen,
beschrijven en fotograferen, de bemonstering, …). De bedoeling van deze tweede
stage is de student de kans te bieden andere methodes en technieken te zien werken
en te gebruiken.
Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel Veldwerk 1 of de erin
beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.
Eindcompetenties
1 Actief kunnen meewerken aan een opgraving.
2 Inzicht hebben in het procesverloop van het terreinwerk (vooronderzoek, opgraving).
3 De basisregistratie kunnen uitvoeren.
4 Inzage hebben in de praktijk en organisatie van het archeologisch onderzoek.
5 In staat zijn tot efficiënte en kritische rapportering van praktisch onderzoekswerk.
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
Veldwerk

(Goedgekeurd)

1

Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Veldwerk en schriftelijk verslag.
Omwille van COVID19 kunnen gewijzigde werkvormen uitgerold worden indien dit
noodzakelijk blijkt.
Leermateriaal
Geen. Geraamde totaalprijs: 0 EUR
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De (praktijk)assistenten Algemene Taken van de vakgroep Archeologie staan in voor
de begeleiding van de studenten tijdens de stage.
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
Verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De universitaire coördinator van het vakgebied geeft punten op basis van het door de
stagebegeleider van de stageplaats ingevulde evaluatieformulier en het schriftelijke
verslag van de stagiair.
Eindscoreberekening
Gedragsevaluatie en participatie door stagebegeleider (50 %)
Stageverslag (50 %)
De student dient zowel voor de evaluatie door de stagebegeleider als voor het
stageverslag geslaagd te zijn om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel in zijn
geheel. Er wordt bij de berekening van het eindresultaat ook rekening gehouden met
het tijdig en correct indienen van alle gevraagde documenten.
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