Onderwijs- en examenregeling
geldig vanaf 1 september 2016
Opleidingsspecifiek deel:

Bacheloropleiding: Latijns-Amerikastudies

Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitskenmerken zoals
vastgelegd in het kaderdocument Leids universitair register opleidingen.
Overeenkomstig artikel 7.14 WHW beoordeelt het faculteitsbestuur de Onderwijs- en examenregeling
regelmatig en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het
tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. De opleidingscommissie heeft op grond van artikel
9.18 WHW tot taak de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling jaarlijks te beoordelen.
Deze Onderwijs- en examenregeling bestaat uit twee delen; een facultair deel dat voor alle opleidingen
gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat. Dit opleidingsspecifieke gedeelte
vormt één geheel met het algemeen deel en bevat alleen de artikelen die een opleidingsspecifieke invulling
hebben.
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Artikel 2.1

Doel van de opleiding

Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van
kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van Latijns-Amerikastudies, dat:
-

voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen,

-

de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en
vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn.

Artikel 2.2

Afstudeerrichtingen

Niet van toepassing.

Artikel 2.3

Eindkwalificaties

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens
de Dublin-descriptoren:
1

Kennis en inzicht

Bachelors Latijns-Amerikastudies:
a
beschikken over kennis van en inzicht in de culturen van Latijns-Amerika vanuit taal-,
letter- en geschiedkundig oogpunt;
b beschikken over kennis van en inzicht in de onderlinge verwevenheid van taal, letteren en
geschiedenis van Latijns-Amerika;
c beschikken over kennis van en inzicht in de hedendaagse geschiedenis van staat en maatschappij
van Latijns-Amerika vanuit sociale, politieke en economische perspectieven;
d beschikken over kennis van en inzicht in de processen van beeldvorming in literatuur, film en
andere culturele uitdrukkingsvormen;
e beschikken over kennis van en inzicht in de basisbegrippen van de fonologie, morfologie,
syntaxis en semantiek en beschikken over kennis en inzicht in de geografische, historische en
sociale varianten van het Spaans of Portugees van Latijns-Amerika;

2

Toepassen kennis en inzicht

a. zijn in staat onder deskundige begeleiding de onderzoeksmethodes van de geschiedenis of de taalkunde
of de letterkunde op het gebied van Latijns-Amerika toe te passen;
b. zijn in staat de kennis en inzicht in de geschiedenis of de taalkunde of de letterkunde op het
gebied van Latijns-Amerika te hanteren bij de studie van een specifiek thema en over dit
onderzoek een gedegen werkstuk te schrijven.
c. zijn in staat tot het schrijven van een wetenschappelijk verslag (ook in het Spaans of het
Portugees van Latijns-Amerika).

3

Oordeelsvorming
a.

b.

zijn in staat om correct, beargumenteerd en kritisch verslag te doen, in woord en
geschrift van de stand van zaken betreffende onderwerpen binnen één of meer
deelgebieden van de Latijns-Amerikastudies
Zijn in staat uit deze bevindingen verantwoorde conclusies te trekken;

4

Communicatie

Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid
Bachelors die de track Spaans hebben gevolgd bereiken de volgende taalvaardigheidsniveaus ten
aanzien van Spaans:
Propedeuse

Bachelor

Luisteren

B1

B2

Lezen

B1

C1

Gesproken interactie

A2

B2

Gesproken productie

A2

B2

Schrijven

A2

B2

Bachelors die de track Brazilië hebben gevolgd bereiken de volgende taalvaardigheidsniveaus ten
aanzien van Portugees:
Propedeuse

Bachelor

Luisteren

B1

B2

Lezen

B1

C1

Gesproken interactie

A2

B2

Gesproken productie

A2

B2

Schrijven

A2

B2

5

Leervaardigheden

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene
academische vaardigheden. Deze zijn opgenomen in bijlage A.

Artikel 2.9

Voertaal

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal1 zijn de voertalen binnen de opleiding Nederlands,
Engels, Spaans en Portugees. De student wordt geacht de gebruikte voertalen binnen de opleiding
voldoende te beheersen.

Artikel 3.2

Keuzevakken

3.2.6 In afwijking van het gestelde in 3.2.2 kunnen de volgende minoren, of onderwijseenheden
daarbinnen, niet worden gekozen omdat de inhoud geheel of gedeeltelijk overeenkomt met verplichte
onderwijseenheden van de opleiding:


1

de minor Latijns Amerikastudies tout court

De Gedragscode voertaal is vastgesteld door het College van Bestuur op 28 mei 2013 en is te raadplegen op
www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/gedragscode-voertaal.html/

Artikel 4.2

Verplichte volgorde

4.2.1
Aan het onderwijs en tentamen van de volgende onderwijseenheden kan eerst worden
deelgenomen nadat de tentamens van de daarbij vermelde voorafgaande onderwijseenheden met goed
gevolg zijn afgelegd:
Onderwijseenheid:

Deelname aan onderwijs en
tentamen na behalen van:

Buitenlandverblijf

Propedeuse

Onderzoeksmethodologie
Geschiedenis, Taalkunde,
Culturele Analyse
Economische processen in
Latijns-Amerika

Propedeuse

Sociolingüistiek en Dialectologie
van het Portugees (TK3)

Propedeuse

Cinema e Literatura no Brasil:
Viagens Intermediáticas (LK5)

Propedeuse

Populaire Genres in de Latijns
Amerikaanse Cultuur (LK5)

Propedeuse

Thema's in de taalkunde van
Latijns-Amerika (TK4)

Propedeuse

Publiek beleid in LatijnsAmerika

Propedeuse

Global Crossings: Brazil and
Cultural Dialogues in the
Lusophone World
Workshop Taalkunde:
Bilingualism in the Hispanic and
Lusophone World
Kunst en politiek in LatijnsAmerika

Propedeuse

Scriptieseminar en BAeindwerkstuk op het gebied van
moderne geschiedenis
Scriptieseminar en BAeindwerkstuk op het gebied van
literatuur
Scriptieseminar en BAeindwerkstuk op het gebied van
taalkunde

Onderzoeksmethodologie:
Geschiedenis

Artikel 6.3
6.3.2

Studieadvies

Niet van toepassing.

Propedeuse

Propedeuse

Propedeuse

Onderzoeksmethodologie:
Culturele Analyse
Onderzoeksmethodologie:
Taalkunde

