Studiefiche
Vanaf academiejaar 2021-2022

Etnomusicologie (A002059)
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
50.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2022-2023
A (semester 2)
Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2022-2023
Moelants, Dirk

hoorcollege
veldwerk

LW17

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2022-2023
Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de kunstwetenschappen

40.0 u
10.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
5
5

aanbodsessie
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
vergelijkende muziekwetenschap, etnomusicologie, muziekantropologie, etnische muziek,
traditionele muziek, niet-westerse muziek, wereldmuziek
Situering
Inzicht bij te brengen in de aard en de functie van muziek buiten de westerse klassieke traditie.
Inhoud
Na een kort overzicht van het vakgebied en haar geschiedenis, wordt een overzicht gegeven
van de belangrijkste methodes en onderzoeksdomeinen. Deze aspects worden dan
geïllustreerd door een uitgebreid overzicht vande belangrijkste eigenschappen van
verschillende muziekculturen in de wereld. Hierbij komen zowel niet-westerse klassieke
muziek, etnische muziek als volksmuziek en populaire muziek aan bod.
Begincompetenties
basiskennis van muziekterminologie
Eindcompetenties
1 Inzicht aantonen in het functioneren van muziek in diverse culturen
2 Inzicht aantonen in de relaties tussen muziek, beweging en taal
3 Inzicht aantonen in processen van acculturatie in muziek
4 Kunnen bespreken en classificeren van diverse muzikale stijlen en genres
5 Kunnen classificeren van diverse muziekinstrumenten
6 Beheersen van methodes om niet-westerse muziek en musici te benaderen
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
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Hoorcollege, veldwerk
Leermateriaal
Syllabus, geïllustreerd met fotomateriaal en geluids- en videofragmenten.
Volledig on-line ter beschikking. Geraamde totaalprijs: 12.50 €
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via Ufora (forums, e-mail), persoonlijk: op elektronische afspraak.
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
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Eindscoreberekening
80% periodegebonden, 20% niet-periodegebonden
Faciliteiten voor werkstudenten
Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid voor bepaalde onderdelen
Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip doorheen het academiejaar
Mogelijkheid tot feedback via email, via telefoon, na afspraak tijdens of na afspraak na
kantooruren
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.be/flexibelstuderen
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