LEGENDE
Rode pijl. Het vak is een prerequisite voor het andere vak
Groene pijl enkele richting: Het vak is een corequisite voor een ander vak. Je moet
het vak opnemen om een ander vak op te kunnen nemen, of je moet ervoor geslaagd
zijn
Groene pijl twee richtingen: Je moet beide vakken samen opnemen.
Oranje pijl: Je moet geslaagd zijn voor het voorgaande vak of het tenminste opnieuw
opnemen, samen met het eropvolgende vak. Ben je niet geslaagd voor het
voorgaande vak, vraag dan eerst advies aan je docent.

BA1

Academiejaar 2021-2022 leerlijn
Methodiek

BA2

BA3

Historische kritiek
Min. 30 stp behaald in de
bachelor

Historisch Atelier Bachelor
Onderzoeksmethoden voor Historici

Heuristiek: Bronnen voor
Geschiedenis

Paper geschiedenis
Min. 60 stp behaald in de
bachelor

WC Status en identiteit in de K.O.
WC Belgen in de wereld
WC Middeleeuwse geschiedenis
WC Vroegmoderne criminaliteitsgesch.

Geslaagd voor
2/3 WC.

Ingeschreven voor
1/3 WC.

Historiografie
Comparatieve geschiedenis

BACHELORPAPER
“Studenten moeten 60 studiepunten verworven hebben én geslaagd zijn voor het
eerstejaars werkcollege ‘Heuristiek: bronnen voor geschiedenis’ én voor twee van de
drie op te nemen werkcolleges. Het moet mogelijk zijn om als corequisite nog één
werkcollege op te nemen samen met de bachelorpaper, mits duidelijke communicatie
naar de student toe dat dit geen evidente opdracht is.”
Studenten moeten de bachelorpaper en het historisch atelier steeds samen opnemen.

BA1

Academiejaar 2021-2022
Historische vakken

•
•
•
•
•
Min. 30 stp behaald in de
bachelor

•
•

Maatschappijgeschiedenis I
•

•
•
Maatschappijgeschiedenis II

•
•

BA2 – BA3

Cultuurgeschiedenis
Beroepsoriëntatie: archivistiek en
erfgoedbeheer
Sociaal-economische geschiedenis
Geschiedenis der Nederlanden
Geschiedenis va de Globalisering
Methoden en hulpwetenschappen
van de klassieke oudheid
Economie en samenleving in de
klassieke oudheid
Pragmatisch schriftgebruik in de
middeleeuwen
Capitalism in pre-modern Europe
Geschiedenis van de Verenigde
Staten
History of Modern Africa
History of Migration

SCHAKEL-EN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA’S
Voor alle vakken geldt:
“Studenten die ingeschreven zijn in een verkort programma kunnen dit
opleidingsonderdeel zo opnemen.”

