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Situering
In dit gevorderd vak wordt de student als afronding van de bacheloropleiding gevraagd
om zijn/haar beheersing van een aantal kerncompetenties van de opleiding te
demonstreren door het schrijven van een wetenschappelijke tekst van ongeveer 10 000
woorden (eventueel met bijlage). De student leert onderzoeksgebied breed en onder
begeleiding te verkennen, onderzoek voor te bereiden en te plannen, problematiek uit
te werken.
Inhoud
Het thema wordt bepaald in samenspraak met de promotor en moet door hem/haar
worden goedgekeurd. De student levert een onderzoekswerkstuk op basis van
literatuuronderzoek over een onderwerp binnen een van de kerngebieden van de
opleiding: taal- en letterkunde, discoursanalyse, folklore studies, filologie, antropologie,
(cultuur)geschiedenis en Oost-Europese studies. Als promotor kunnen alle aan de
opleiding verbonden doctores optreden die tot de ZAP of AAP behoren.
De vaardigheden voor de bachelorproef worden binnen de vakken Methodologie I en II
aangeleerd. Elke student heeft recht op 2 uur begeleiding per semester. In het eerste
semester dienen de contactmomenten vooral om het onderzoek op te zetten en in
goede banen te leiden. In het tweede semester bestaat de begeleiding in de lectuur
van toegezonden stukken door de promotor en de gezamenlijke bespreking ervan. De
promotor dient het onderzoeksplan, één hoofdstuk en de inleiding gedetailleerd lezen
en bespreken. De andere hoofdstukken mogen enkel steekproefsgewijs beoordeeld en
becommentarieerd worden. In het totaal mag de promotor niet meer dan 40 procent
van de bachelorproef lezen en becommentariëren.
Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van het normtraject van BA 2.
Eindcompetenties
1 Relevante wetenschappelijke literatuur in een afgebakend onderzoeksterrein
1 opsporen, selecteren en overzien.
2 Bronnen competent en kritisch verwerken in een betoog.
3 Bronnen in de doeltalen raadplegen en bestuderen
4 Onder begeleiding onderzoeksvragen ontwikkelen (methodologische benaderingen
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1 vergelijken en gepaste theoretische omkadering kiezen, een interessante en
1 relevante onderzoeksvraag formuleren)
5 Een onderzoekende houding tegenover bronnen, ideeën, theorieën aannemen, en
1 onderzoeksmethoden en technieken toepassen.
6 De maatschappelijke vooronderstellingen van wetenschappelijke publicaties op het
1 gebied van Oost-Europese talen en culturen door de tijd heen begrijpen en
1 beoordelen.
7 Kortere teksten met een wetenschappelijk karakter te schrijven.
Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Bachelorproef
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Individuele begeleiding door de promotor.
Minerva en feedback.
Leermateriaal
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Begeleiding door de promotor persoonlijk of in groep, interactieve ondersteuning via
Minerva, consultatie van docent via e-mail en op afspraak.
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
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het werkstuk wordt door de promotor en door één lezer geëvalueerd.
Eindscoreberekening
100% niet-periodegebonden
Faciliteiten voor werkstudenten
Faciliteiten:
1 Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2 Geen mogelijkheid tot examen op ander tijdstip
3 Mogelijkheid tot feedback na afspraak
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