Studiefiche
Vanaf academiejaar 2022-2023

Maatschappij en actualiteit: China (A003042)
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
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2022-2023
B (semester 1)
Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2022-2023
Dessein, Bart

hoorcollege

LW21

60.0 u

Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2022-2023
stptn
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting Arabistiek en
5
islamkunde)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting China (China-traject)) 5
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting China (UGent5
traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting India)
5
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting Japan)
5
Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
5
Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen
5
Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen
5
Bachelor of Arts in de wijsbegeerte
5
Micro-credential China omkaderd
5
Uitwisselingsprogramma Oosterse talen en culturen
5

aanbodsessie
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
China, actualiteit, binnenlandse politiek, internationale relaties, leger, nationalisme, demografie,
economie, justitie, religie, onderwijs, samenleving.
Situering
Deze uitdiepende cursus geeft de studenten kennis over de binnenlandse politieke situatie van
China, haar internationale politieke positie (inclusief militaire en geopolitieke vraagstukken),
economische structuren, maatschappelijke verhoudingen, en juridische situatie (inclusief
grondwettelijke vrijheden). Deze themata worden besproken vanuit een historische
achtergrond.
Inhoud
Aan de hand van verschillende casestudies wordt de actuele Chinese samenleving
geanalyseerd. Hierbij wordt een historische benaderingswijze gehanteerd: het actuele China
wordt verklaard vanuit haar economische, politieke, filosofische en maatschappelijke verleden.
Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdelen 'Geschiedenis van China' (BA1) en
'Inleiding tot de 'Wereldgeschiedenis' (BA1) of de erin beoogde competenties op een andere
manier verworven hebben.
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Eindcompetenties
1 De politieke structuren van China kennen en kunnen verklaren vanuit hun historische
1 achtergrond;
2 De internationale politieke en militaire positie van China begrijpen en kunnen
1 beargumenteren;
3 De economische structuren van China kennen en kunnen verklaren vanuit hun historische
1 achtergrond;
4 De maatschappelijke verhoudingen kunnen verklaren vanuit hun historische en filosofische
1 achtergrond;
5 De demografische, etnische en sociale situatie van China kunnen verklaren vanuit hun
1 historische achtergronden;
6 Het juridisch apparaat van China en de Chinese grondwettelijke vrijheden kennen en kunnen
1 verklaren vanuit hun historische achtergrond;
7 De religieuze situatie van China kennen en kunnen verklaren vanuit haar historische
1 achtergrond.
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
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
In hoorcolleges worden aan de hand van case studies diverse themata besproken.
Leermateriaal
- syllabus (via Ufora)
- ppt (via Ufora)
Referenties
- A. Heirman, B. Dessein en D. Delporte, China. Een maatschappelijke en filosofische
geschiedenis van de vroegste tijden tot het begin van de twintigste eeuw. Gent: Academia
Press, 2001. (Prijs: 19,70 Euro)
- E. R. Wolf, Peasants, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1966.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Het ex cathedra lesgeven wordt afgewiseld met leergesprekken. Hierdoor kan de docent de
studenten voortdurend bijsturen.
Evaluatiemomenten
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
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
100 % periodegebonden
• Kennis en inzichtsvragen bij de geziene leerstof
• Een niet in de colleges besproken economisch/politiek/ maatschappelijk probleem moet door
• de student probleemanalytisch besproken worden, gebruik makend met de leerinhouden van
• de colleges.
Eindscoreberekening
Periodegebonden: examen (100%)
Een deel van de punten (75 %) staat op kennis en inzicht in de geziene stof, een ander
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deel (25 %) op het probleemanalytisch oplossen van een niet in de colleges gezien vraagstuk.
Faciliteiten voor werkstudenten
Faciliteiten:
1 Aanwezigheid verplicht
2 Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip binnen het academiejaar
3 Mogelijkheid tot feedback na afspraak tijdens kantooruren
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http://www.flw.ugent.be/flexibelstuderen
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