PROGRAMMAWIJZIGING EN
OVERGANGSMAATREGELEN
Archeologie 2020-2021

1. Bachelor 2 en bachelor 3
Onder de module 1.3 Methodologie wordt een nieuw verplicht op te nemen
opleidingsonderdeel ingevoerd, nl. ‘Archeometrie en fysische antropologie’ (A005432).
Het verplicht op te nemen opleidingsonderdeel ‘Ecologische archeologie’ (A003308) wordt
verschoven van ba 2 naar ba 3.
‘Inleiding tot de geomatica in de archeologie’ (A003311), voorheen verplicht op te nemen in
ba 3, verdwijnt. De inhoud van dit opleidingsonderdeel wordt deels opgevangen in ‘Veldwerk
I’.
Onder de module 3.1 Domeinspecifieke kennis wordt het opleidingsonderdeel ‘Archeometrie’
(A003326) geschrapt. Onder de module 3.2 Domeinspecifieke praktijk wordt het bijhorende
‘Practicum: Archeometrie’ (A003337) eveneens geschrapt.
De minor Geografie wordt omgevormd naar een ‘gecombineerde minor Geografie’. Hierdoor
kan een combinatie gemaakt worden van opleidingsonderdelen uit de minor Geografie met
opleidingsonderdelen uit één van de andere 4 minors. Deze gecombineerde minor werd
gecreëerd om lesoverlappingen binnen de minor Geografie te vermijden. Ook studenten die
in academiejaar 2019-2020 van start ging in de minor Geografie, krijgen toelating om over te
schakelen naar de gecombineerde minor Geografie.

Overgangsmaatregelen:

➢ Studenten ba 2 (MOT) volgen in 2020-2021 het nieuwe opleidingsonderdeel
‘Archeometrie en fysische antropologie’
➢ Studenten ba 3 (MOT) volgen in 2020-2021 eveneens het nieuwe opleidingsonderdeel
‘Archeometrie en fysische antropologie’ in plaats van ‘Inleiding tot de geomatica’. Een
credit voor ‘Ecologische archeologie’ werd reeds behaald in ba 2.
➢ Studenten (GIT) die niet geslaagd zijn voor ‘Ecologische archeologie’, hernemen dit
opleidingsonderdeel in 2020-2021.
➢ Studenten (GIT) die niet geslaagd zijn voor ‘Inleiding tot de geomatica in de
archeologie’, nemen in plaats hiervan ‘Archeometrie en fysische antropologie’ op.

➢ Overige studenten in een GIT, sluiten zoveel mogelijk aan bij de nieuwe structuur van
het programma. Dit wordt individueel met de trajectbegeleider bekeken.
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2. Master
Onder de module 1.1 Beleid en methodes wordt het plichtvak ‘Archeologie en maatschappij’
vervangen door ‘Archeologische wetgeving en beleid’ (A005433).
Er wordt een nieuw verplicht op te nemen opleidingsonderdeel toegevoegd aan de master, nl.
‘Archeologisch projectmanagement’ (A005434).
Masterstudenten maken een keuze uit twee nieuwe mastervakken:
- Archeometrie (A005435)
- Fysische antropologie (A005436)
Deze vakken vervangen ‘Materiële cultuur en Archeometrie’ en ‘Nederzetting en Landschap’
die niet meer worden aangeboden.
Er wordt aangeraden om in 20-21 het vak ‘Fysische antropologie’ op te nemen i.p.v.
Archeometrie aangezien dit vak nog niet eerder werd aangeboden in het curriculum.
Onder de cluster ‘2.2.2 Cluster Archeologie van de Mediterrane wereld en het Oude Nabije
Oosten’ wordt het vak ‘Archeologische onderzoekstutorial: Assyriologie en archeologie van
het Oude Nabije Oosten (A005227)’ vervangen door ‘Archeologische onderzoekstutorial:
Archeologie van het Oude Nabije Oosten en de Phoenicisch-Punische wereld (A005437)’.
De rubriek 2.1 Keuzelijst werd uitgebreid met verschillende opleidingsonderdelen.

Overgangsmaatregelen:
➢ Studenten in een modeltraject volgen meteen de nieuwe structuur van de
masteropleiding
➢ Git-studenten krijgen de mogelijkheid hun curriculum aan te passen volgens de nieuwe
structuur. Het curriculum wordt steeds individueel besproken met de trajectbegeleider.

3. Vragen
Studenten met vragen over het programma en/of individueel traject worden aangeraden tijdig
contact op te nemen met de trajectbegeleider. Zo kan besproken worden hoe het curriculum
voor academiejaar 2020-2021 best samengesteld kan worden.
Contactgegevens trajectbegeleider:
Els Wille
els.wille@ugent.be
09 264 40 57
Blandijnberg 2, gelijkvloers, lokaal 100.039
Aanwezigheid en afspraak maken: www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding
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