Studiefiche
Vanaf academiejaar 2018-2019

Onderzoekstaak (A005322)
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 10.0
Studietijd 300 u
Contacturen
40.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2020-2021
A (jaar)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Maes, Pieter-Jan
Driesen, Pauline

LW17
LW17

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

Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
stptn
10

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
bachelorproef, onderzoekspaper
Situering
In de bachelorproef, een onderzoekspaper, dient het bewijs te worden geleverd van
zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, kritische reflectie en situering van het
onderzoeksonderwerp in een ruimere context.
Inhoud
Wordt zelf bepaald door de student, in samenspraak met de stafleden van een
studiegebied. Een begeleider ziet toe op de progressieve verwerving van een
wetenschappelijke habitus.
Een kritische en probleemstellende atttitude gekoppeld aan een theoretische
omkadering met de bedoeling een originele onderzoeksvraag te kunnen formuleren.
Begincompetenties
• Vermogen hebben tot wetenschappelijke argumentatie en zelfstandige vraagstelling.
• Kritisch ingesteld zijn.
Eindcompetenties
1 Een zelfstandig en origineel onderzoek kunnen voeren.
2 Kritisch kunnen reflecteren over een onderzoeksonderwerp.
3 Een onderzoeksonderwerp in een ruimere context kunnen situeren.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, excursie, integratieseminarie, PGO-tutorial, werkcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Inleidende colleges met een uiteenzetting over doelstelling, methodologieën en
beoogde verwachtingen.
Leermateriaal

(Goedgekeurd)
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Afhankelijk van het door de student gekozen onderzoekstraject.
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Individuele begeleiding door de promotor in samenwerking met de assistent.
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
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Evaluatiemoment
Niet-periodegebonden: permanent (100%)

Evaluatievorm
Evaluatie door de promotor. Schriftelijk evaluatieverslag.
Eindscoreberekening
-Niet-periodegebonden: permanent (100%)
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