Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Onderzoekstaak (A005087)
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
40.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (jaar)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Yudin, Aleksey

integratieseminarie
LW21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de Oost-Europese talen en culturen

0.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Slavistiek, Oost-Europa
Situering
In dit gevorderd vak wordt de student als afronding van de bacheloropleiding of van het
voorbereidingsprogramma gevraagd om zijn/haar beheersing van een aantal
kerncompetenties van de opleiding te demonstreren door het schrijven van een
wetenschappelijke tekst van ongeveer 25 bladzijden:
– Beheersen van denk- en redeneervaardigheid , verwerven en verwerken van
informatie, kritische reflecteren en creativiteit ontplooien
– Een onderzoekende houding aannemen, onderzoeksmethoden –en technieken
kunnen toepassen;
– Beschikken over systematische kennis van de kernelementen van het vakgebied
Oost-Europese talen en culturen;
– Beheersen van elementaire vaardigheden om eenvoudige teksten met een
wetenschappelijk karakter te schrijven.
Inhoud
Onderzoekswerkstuk van ca 25 bladzijden (eventueel met bijlage) op basis van
literatuur- en eventueel veldonderzoek over een onderwerp binnen de kerngebieden
van de opleiding: taal- en letterkunde, filologie en Oost-Europese studies. Als
begeleider kunnen alle aan de opleiding verbonden doctores optreden.
Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van het normtraject van BA 2.
Eindcompetenties
1 In staat zijn actuele wetenschappelijke literatuur in een afgebakend
1 onderzoeksterrein op te sporen en te overzien.
2 Academische discussies kritisch kunnen weergeven en evalueren.
3 Kunnen aangeven in welke mate verder inzicht kan worden verwacht en bereikt.
4 Beheersen van vaardigheden om eenvoudige teksten met een wetenschappelijk
1 karakter te schrijven.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
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Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Integratieseminarie
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Introductiecollege, tutorials, daarna individuele begeleiding door de promotor.
Afhankelijk van het onderwerp: veldwerk. Minerva en feed-back.
Leermateriaal
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Begeleiding door de promotor zowel persoonlijk als 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.
Om te kunnen slagen dient de student minimum driemaal SEELECTS ('Slavic and
East-European Lectures', een door de vakgroep georganiseerde lezingenreeks annex
onderzoeksseminarie ) bij te wonen.
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
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http://www.flw.ugent.be/flexibelstuderen
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