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Geschiedenis van de Amerika's (A005531)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Onderwijstalen
Nederlands, Engels
Trefwoorden
Hedendaagse geschiedenis, Amerikaans continent, Latijns America, interregionale en
wereldgeschiedenis.
Situering
Deze basiscursus wil de studenten vertrouwd maken met de belangrijkste
ontwikkelingen in de geschiedenis van het Amerikaanse continent in de 19de en 20ste eeuw,
met een centrale focus op Latijns-Amerika in een intra-continentale en globale context.
Uitwisselingstudenten mogen dit opleidingsonderdeel opnemen. Voor dit opleidingsonderdeel
is geen kennis van het Nederlands vereist.
Inhoud
De cursus start met een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in de hedendaagse
geschiedenis van het Amerikaanse continent. Daarna volgen thematische en discussielessen
die ingaan op een selectie van onderwerpen, met nadruk op Latijns Amerika en de processen
van interactie in en buiten het continent.
Begincompetenties
Voldoende kennis van de Engelse taal om de lessen, de historische
documenten en literatuur in de klas en zelfstandig te kunnen bestuderen en begrijpen.
Eindcompetenties
1 Basiskennis hebben van de belangrijkste geografische, politieke, sociale en culturele
1 ontwikkelingen in de hedendaagse geschiedenis van de Amerika's.
2 In de historische en globale context kunnen plaatsen van een aantal kernbegrippen uit de
1 geschiedenis van de America's.
3 Inzichten in de hedendaage geschiedenis van de Amerika's kritisch kunnen
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1 hanteren bij de analyse van complexe problemen en onderzoeksuggesties kunnen leveren.
4 Eigen historisch onderzoek kunnen presenteren in een duidelijk gestructureerde mondelinge
1 uiteenzetting in een heldere en academisch correcte taal en er over discussiëren met peers.
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
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollge, werkcollege, groepswerk, integratiecollege
Leermateriaal
Wordt aangekondigd
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Afspraak via email, Ufora.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, participatie, werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, participatie, werkstuk
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Schriftelijk examen met open vragen, participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Werkcolleges: partcipatie, groepswerk (varieert elk jaar)
Eindscoreberekening
25% permanene evaluatie (participatie, werkcolleges, groepspaper)
75% schriftelijk examen
Faciliteiten voor werkstudenten
1 Aanwezigheid in de lessen (hoorcolleges) is aanbevolen
2 Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip binnen het academiejaar
3 Mogelijkheid tot feedback via email
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http://www.flw.ugent.be/flexibelstuderen
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