Studiefiche
Vanaf academiejaar 2022-2023

Engels voor criminologen (B001655)
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
30.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2023-2024
A (semester 2)
Engels

Gent

Lesgevers in academiejaar 2023-2024
Jacobs, Geert
Michels, Marilyn

LW06
LW06

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2023-2024
Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Engels, criminologie, taalverwerving
Situering
Deze cursus is een keuzevak en heeft als doel de taalvaardigheid Engels in een academische
context op een hoger niveau te brengen. Er wordt aandacht besteed aan schrijfvaardigheid
(academic writing skills), leesvaardigheid (het lezen en begrijpen van vakgerichte teksten) en
mondelinge taalvaardigheid (het beluisteren en het zelf geven van een presentatie in het
Engels, communiceren met vakgenoten). Dit opleidingsonderdeel draagt bij aan de volgende
opleidingscompetenties: B 3.2.; B 4.1.; B 4.3.; B4.4.
Inhoud
- Teksten: vakgerichte teksten (academische teksten, juridische teksten, enz.)
- Schrijfvaardigheid: formele, academische teksten waarin de studenten complexere informatie
verwerken en hun persoonlijke mening weergeven
- Grammatica: pragmatische herhaling van grammaticale items in functie van de vaardigheden
- Woordenschat: wordt aangebracht in verscheidene thematische modules
- Mondelinge vaardigheden: presentaties geven, deelnemen aan discussies of debatten,
professionele conversaties...
Begincompetenties
De studenten beschikken over een degelijke basiskennis Engels (niveau hoger secundair
onderwijs). Dit betekent vlotte schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Engels, alsook
inzicht in het leerproces en relevante leerattitudes. Zij hebben ook enige ervaring met het
schrijven van teksten in hun vakgebied (in hun moedertaal). Verder beschikken zij over
computervaardigheden die moeten toelaten efficiënt te werken met on line materiaal (Windows,
MS Word, Internet).
Eindcompetenties
1 Zich in een sociale, professionele of academische context vlot en efficiënt uitdrukken in het
1 Engels
2 Wetenschappelijke en formele Engelstalige teksten vlot lezen en actief gebruik maken van
1 criminologische en formele termen in het Engels.
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3 Mondelinge communicatie in het Engels afstemmen op een bepaald doelpubliek en een
1 bepaald doel, zij het een informeel gesprek of een gesprek met collega's uit hun vakgebied.
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
Begeleide zelfstudie, werkcollege, zelfstandig werk, werkcollege: geleide oefeningen, online werkcollege, online
werkcollege: geleide oefeningen
Leermateriaal
Alle lesmateriaal wordt voorzien via Ufora
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
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk, vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
- PGE: schriftelijk examen
- NPGE:
• mondelinge vaardigheden: presentaties, debatten, interviews...
• schriftelijke vaardigheden: paper, voorbereiding debatten, emails...
Eindscoreberekening
- 50% periodegebonden
- 50% niet-periodegebonden
Bij niet-deelname aan evaluaties of het niet respecteren van deadlines:
• wettelijk: de evaluatie zal op een latere datum worden afgelegd
• niet-wettelijk: de score voor die evaluatie is 0
Faciliteiten voor werkstudenten
Na afspraak.
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