Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Frans voor criminologen (B001656)
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
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

Frans

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Hadermann, Pascale
Noë, Nele

werkcollege: geleide
oefeningen
LW06
LW06

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Frans
Trefwoorden
Frans, LSP (Language for Specific Purposes), criminologie

Situering
Primaire doelstellingen:
- ontwikkelen en bevorderen van leesvaardigheid en schrijfvaardigheid in het Frans van
vakgerichte teksten in het ruime domein van de criminologie.
- beheersen van academisch, formeel taalgebruik en aanleren van vakspecifieke
woordenschat
- herbekijken van grammaticale knelpunten (aandacht wordt besteed aan problemen
die relevant zijn voor Nederlandstaligen in het algemeen en criminologen in het
bijzonder)
Secundaire doelstellingen:
- ontwikkelen van luistervaardigheid
- verfijnen van spreekvaardigheid (vb. een mondelinge presentatie geven)

Inhoud
- authentieke vakteksten i.v.m. criminologie in het Frans (in aansluiting bij de leerstof
criminologie)
- vakspecifiek lexicon in het Frans (vooral in de Belgische context)
- inoefening van mondelinge (korte presentaties) en schriftelijke vaardigheden in het
Frans (redigeren van voor criminologen relevante teksten)
- opfrissing van hoofdstukken uit de Franse grammatica die belangrijk zijn bij het lezen
en begrijpen van vakspecifieke teksten

Begincompetenties
Goede kennis van het Frans overeenstemmend met de eindtermen van het ASO

Eindcompetenties
1
2
1
3
1
4
1

Efficiënt communiceren in het Frans.
Gesproken Franse teksten over criminologische onderwerpen goed begrijpen.
Franse teksten over criminologie begrijpen en correct kunnen reproduceren in het
Frans.
Een goede kennis hebben van het vakspecifieke lexicon in het Frans binnen het
domein van de criminologie.

(Goedgekeurd)
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5 Zelfstandig Franstalige bronnen in dit domein raadplegen en verwerken.
6 Samenvattingen en papers schrijven in het Frans.

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
Werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Interactieve werkcolleges en practica in groepen van ten hoogste 30 à 35 studenten :
er is geen onderscheid tussen theorie en oefeningen. Woordenschat en grammatica
worden actief geïntegreerd in lees-, schrijf- en spreekopdrachten rond vakgerichte
thema's.

Leermateriaal
Syllabus uitgegeven bij Acco + online-oefeningen in platform Sofia

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
- Ufora
- Mail
- Gerichte feedback tijdens de colleges

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, vaardigheidstest
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, vaardigheidstest
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Schriftelijk examen, mondeling examen, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Niet-periodegebonden : evaluatie van schriftelijke en mondelinge vaardigheden,
evaluatie van kennis. 2 schriftelijke tests (woordenschat, grammatica). Een
verhandeling over een bepaald criminologisch onderwerp, gevolgd door een
mondelinge presentatie van de bevindingen.
Periodegebonden : schriftelijk examen en luistertest.

Eindscoreberekening
Niet-periodegebonden (50%)
Periodegebonden (50%)
Merk op dat (i) elke student verplicht is om aan elk evaluatiemoment deel te nemen.
Zoniet zal de student als niet geslaagd worden verklaard, en (ii) er voor de permanente
evaluatie geen tweede zittijd is. Concreet betekent dit, dat wanneer de eindscore toch
een cijfer van tien of meer op twintig zou zijn, de eindscore wordt teruggebracht tot het
hoogste niet-delibereerbare cijfer".

(Goedgekeurd)
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