Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017

Literatuurstudie (C003685)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Science in de wiskunde

30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
6

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Uitdieping, analyseren en bespreken, vergelijkende studie, rapportering.
Situering
Literatuurstudie betreft voornamelijk zelfstandig werk, gevolgd door een werkstuk, met
tussentijdse mondelinge rapportering. De student zoekt een promotor waarmede in
samenspraak een stuk wetenschappelijke literatuur geselecteerd wordt. Het werkstuk
bevat een inhoudelijke samenvatting en een kritische reflectie.
Inhoud
De student verwerkt een stuk literatuur onder de vorm van een boek, enkele
hoofdstukken van een boek, enkele op elkaar volgende wetenschappelijke artikels,
enz. Hij/zij maakt een werkstuk dat enerzijds een inhoudelijke samenvatting bevat, en
anderzijds een kwalitatieve bespreking bevat met aandacht voor plaatsing van het
onderwerp binnen het curriculum van de student en binnen de wetenschap, plaatsing
van het niveau, eventueel een bespreking van enkele moeilijkere stukken in detail,
bespreking naar eigen smaak (en indien van toepassing) van de stijl, begrijpelijkheid,
opbouw, aanpak, originaliteit, speciale of storende elementen, enz. Een tussentijdse
mondelinge rapportering in de examenperiode van het eerste semester met
daaropvolgende feedback moet ervoor zorgen dat de student voldoende tijd neemt om
de literatuur te verwerken en eventueel tijdig bijgestuurd wordt.
Begincompetenties
Bacheloropleiding wiskunde
Eindcompetenties
1 Een onderwerp kunnen bestuderen, in context plaatsen, literatuur opzoeken (vb.
1 door gebruik van Math- SciNet), literatuurstudie met internationale bronnen kritisch
1 kunnen uitvoeren.
2 Een wetenschappelijk rapport kunnen schrijven over een wetenschappelijke tekst
1 met correcte referenties, en deze bespreken, vergelijkende studie kunnen
1 doorvoeren, mondeling rapporteren van tussentijdse vorderingen, schriftelijke
1 neerslag van kritisch nadenken over bestaande teksten.
3 Blijk geven van zelfstandigheid, gedrevenheid en zin voor nauwkeurigheid.
Creditcontractvoorwaarde

(Goedgekeurd)
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Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Project
Leermateriaal
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De tussentijdse mondelinge rapportering gebeurt in groep met de verschillende
promotoren. Het werkstuk wordt ook door meerdere promotoren gelezen en
beoordeeld.
Tweede examenkans: De participatie kan niet herdaan worden.
Eindscoreberekening
De tussentijdse mondelinge rapportering behelst een vierde van de punten. Het
werkstuk en participatie de andere drie vierden. Voor elk van de delen "tussentijdse
mondelinge rapportering", "werkstuk" en "participatie" dient een derde van de punten
behaald te worden.
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