Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Inleiding tot de Afrikaanse taalkunde (A005296)
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 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Gunnink, Hilde
Goes, Heidi
Van Acker, Sifra

werkcollege
werkcollege: geleide
oefeningen
hoorcollege
LW21
LW21
LW21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
Schakelprogramma tot Master of Arts in African Studies
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in African Studies

10.0 u
5.0 u
30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
Medewerker
stptn
5
5
5

aanbodsessie
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Afrikaanse talen, taalkunde

Situering
Dit inleidende opleidingsonderdeel wil de studenten een eerste overzicht aanbieden
van het Afrikaanse taallandschap, zowel wat betreft de classificatie en inventaris van
de talen als wat betreft hun structurele kenmerken.

Inhoud
Deze cursus duidt allereerst in algemene termen aan welke talen en taalfamilies
gesproken worden in Afrika. Voor de endogene talen wordt uitgebreid ingegaan op de
genetische classificaties. Vervolgens worden de taalkundige kenmerken van de
Afrikaanse talen en taalfamilies belicht en dit op het fonologische, tonologische,
morfologische en syntactische niveau.

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
1
1
2
1

Goede kennis hebben van de geografische situering van zowel de exogene als de
endogene talen van Afrika evenals van de classificatie van de Afrikaanse talen.
De voornaamste fonologische, morfologische en syntactische kenmerken van de
Afrikaanse talen kennen en kunnen analyseren.

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

(Goedgekeurd)

1

Hoorcollege, microteaching, werkcollege, zelfstandig werk, werkcollege: geleide oefeningen,
online hoorcollege, online werkcollege, online werkcollege: geleide oefeningen
Leermateriaal
Leermateriaal wordt aangeboden via powerpointslides en artikelen die via Ufora
beschikbaar zullen worden gemaakt. Kosten: geen.

Referenties
Geen specifieke aanbevolen lectuur.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Lessen, spreekuren en email voor feedback en problemen.

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
Mondeling examen, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Studenten moeten wekelijkse huiswerkopdrachten inleveren. De punten voor deze
opdrachten tellen voor 20% mee. Studenten moeten ook een presentatie geven. Deze
telt voor 10% van het eindcijfer. De overige 70% bestaat uit het schriftelijke examen.
De niet-periodegebonden evaluatie kan niet herhaald worden in de tweede
examenperiode. Studenten die de periodegebonden evaluatie herhalen behouden
hetzelfde resultaat voor de niet-periodegebonden evaluatie.

Eindscoreberekening
70% periodegebonden (examen), 30% niet-periodegebonden (huiswerkopdrachten en
presentatie)

Faciliteiten voor werkstudenten
1. Aanwezigheid in de lessen is verplicht.
2. Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip doorheen het academiejaar
3. Mogelijkheid tot feedback via email, via telefoon, na afspraak tijdens of na afspraak
na kantooruren
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen
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