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Inleiding sociologie (F710271)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.
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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Algemene sociologie, sociale systeemtheorie, organisatiesociologie, sociologische
theorieën

Situering
De nadruk ligt op het sociaal en economisch handelen van mensen, groepen,
organisaties en samenlevingen. De focus ligt hierbij op een systeemtheoretisch
denkkader waardoor specifieke economische, organisationele en management
fenomenen kunnen worden geplaatst in een breder sociologisch kader. Vervolgens
worden klassieke sociologische theorieën en concepten gepresenteerd, met speciale
aandacht voor organisatiesociologische en management inzichten. De klassieke
indeling van micro-, meso- en macroniveau komt ruim aan bod, waarbij we telkens de
nodige sociologische bouwstenen gebruiken.
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Sociologie als wetenschap
Een systeemtheoretische benadering van sociologie
Sociaal handelen als basis van de sociologie
Sociale posities en hun toewijzing, inkomensverdeling
Sociale systemen en systeemdenken
Sociale mobiliteit
Sociale interacties en communicatie
Cultuur als sociologisch product, socialisatie, organisatieculturen
Typen van sociale systemen
• Microsociologie van individuele sociale interactie
• Groepen
• Netwerken en collectiviteiten
• Organisaties
• Samenlevingen

Begincompetenties
Eindcompetenties
1
2
3
1

Kennis over sociologische begrippen, concepten en theorieën
Inzicht in de verschillende wijzen van sociologisch denken
De verschillende sociologische denkwijzen toepassen op concrete sociale
fenomenen

(Goedgekeurd)
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4 Sociologisch denken als basis van economisch en sociaal handelen begrijpen

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
Hoorcollege, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Doceren

Leermateriaal
• Handboek: Vanderstraeten, A. (2020) Sociologische basisinzichten voor economen
• en managers. Gent, OWP Press.
• Slides
• Korte wetenschappelijek presentaties (TED conferences), transcripts
Geraamde kostprijs boek: 35 euro

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Individueel

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen via multiple choice

Eindscoreberekening
100% multiple choice examen

(Goedgekeurd)
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