Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Economisch Frans II (F000346)
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 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (jaar)

Frans

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Hadermann, Pascale
Christiaen, Nina
Ledoux-Beaugrand, Evelyne
Noë, Nele

practicum
werkcollege
LW06
LW06
LW06
LW06

11.25 u
33.75 u

Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
Medewerker
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
stptn
Bachelor of Science in de economische wetenschappen
3
Bachelor of Science handelsingenieur
3
Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen
3

aanbodsessie
A
A
A

Onderwijstalen
Frans
Trefwoorden
Frans, LSP, economisch, taalverwerving

Situering
Voortbouwend op de verworvenheden van Economisch Frans I worden de mondelinge
en de schriftelijke vaardigheden verder ingeoefend.
Dit houdt in:
1 verdere uitbreiding van het zakelijk en economisch vocabularium,
2 uitbreiding en uitdieping van de grammaticale regels relevant voor economisch en
1 zakelijk taalgebruik,
3 verder inoefenen van de basisvaardigheden Frans zodat de student aan het einde
1 van het tweede jaar in staat is complexere boodschappen (schriftelijk en mondeling)
1 te realiseren die nodig zijn om tegemoet te komen aan professionele noden in een
1 Franstalige context.

Inhoud
De lessenreeks is onderverdeeld in vijf thematische modules, waarbij het bedrijf en zijn
omgeving centraal staan:
1 La viabilité des entreprises
2 Stratégies commerciales: les formules porteuses
3 La comparaison et le graphique + le monde des finances
4 Informatique: possibilités et risques
5 Développement durable - mondialisation
Elk van deze modules is gebaseerd op actuele teksten en video’s over socioeconomische onderwerpen in het Frans.
Ze bevatten de volgende taalcomponenten:
• Een algemeen lexicon gebaseerd op zijn professionele relevantie
• Een economisch lexicon (meer branche-gericht dan in het eerste jaar van de
• Bachelor)
• Herziening van de belangrijkste grammaticale structuren, ter aanvulling bij wat in
• Economisch Frans I werd aangebracht: uitdrukken van voorwaarde, hypothese,
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• vergelijking, oorzaak, gevolg, doel, tegenstelling, …

Begincompetenties
De eindtermen van Economisch Frans I.

Eindcompetenties
1
2
3
4
5
1
6

Een gesprekspartner kunnen begrijpen en te woord staan.
Gesproken mededelingen kunnen begrijpen
Een schriftelijke boodschap kunnen ontcijferen en zelfstandig opstellen.
Zijn mening en zienswijze genuanceerd en correct kunnen weergeven.
Het verwerven van en het actief kunnen gebruiken van een meer uitgebreide
algemene en specifieke woordenschat.
De belangrijkste grammaticaregels kennen en kunnen toepassen.

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
Practicum, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen theorie en oefeningen.
De colleges worden gegeven aan groepen van max. 55 studenten.
Van de studenten wordt een interactieve inbreng verwacht : teksten en oefeningen
vormen de basis van het leerproces.
Ook de grammaticale kennis wordt via oefeningen getoetst en uitgebreid.

Leermateriaal
syllabus (Frans-Nederlands) en on line-oefeningen. Geraamde totaalprijs: 20 EUR.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Feedback tijdens de lessen (groepen van max. 55 studenten); individuele begeleiding
door assistenten.

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, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Schriftelijk examen, mondeling examen
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Er wordt gepeild naar de praktische taalkennis (mondeling en schriftelijk) aan de hand
van oefeningen over grammatica en lexicon, geziene video’s en teksten en een debat.

Eindscoreberekening
Niet-periodegebonden (aanwezigheid bij de lessen + schriftelijke en mondelinge tests
in de loop van het jaar) 50% en periodegebonden 50%. Merk op dat elke student
verplicht is om aan het mondeling examen (debat) en de periodegebonden evaluatie
deel te nemen, zoniet kan de student in eerste zittijd hoogstens een quotering van 7 op
20 behalen.
Voor de mondelinge tests die deel uitmaken van de niet-periodegebonden evaluatie
(presentatie + debat) moet de student zich expliciet inschrijven. Studenten die daarbij
de opgelegde deadlines niet respecteren, kunnen de mondelinge tests niet afleggen.
Wie niet deelneemt aan het debat, kan in de eerste zittijd hoogstens een quotering van
7 op 20 behalen.
Ook in de tweede zittijd is de mondelinge evaluatie een verplicht onderdeel van het
examen. Studenten die niet aan de mondelinge evaluatie deelnemen, kunnen
hoogstens een quotering van 7 op 20 behalen.
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