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Major: bachelor II (20 ECTS) ->Elk vak = 5 ECTS
Podiumkunsten en muziek
-

-

Methodologie van de podium- en mediale kunsten (prof. dr. Katrina Pewny)
Muziekgeschiedenis II (prof. dr. Francis Maes)
Cultuurhistorische aspecten van dans- en muziektheater (prof. dr. Christel
Stalpaert)
Methodologische Oefening: Musicologie (prof. dr. Francis Maes) OF Podiumen mediale kunsten (prof. dr. Christel Stalpaert)

Beeldende kunsten en architectuur
-

Geschiedenis van het interieur en de kunstnijverheid (prof. dr. Anna Bergmans)
Architectuur en stadsontwikkeling in de Nederlanden tot 1800 (prof. dr. Linda
Van Santvoort): ACADEMIEJAAR 2011-12
Geschiedenis van de beeldende kunst in de Nederlanden II (prof. dr. Koenraad
Jonckheere): ACADEMIEJAAR 2011-2012
Beeldende kunst 19e eeuw: capita selecta (prof. dr. Marjan Sterckx):
ACADEMIEJAAR 2011-12
Geschiedenis van de beeldende kunst in de Nederlanden I (prof. dr.
Maximiliaan Martens): ACADEMIEJAAR 2012-2013
Architectuur en stedenbouw in de 19de en 20ste eeuw (prof. dr. Linda Van
Santvoort): ACADEMIEJAAR 2012-2013
Fundamenten van de moderne en actuele kunst (?): ACADEMIEJAAR 2012-13

Major: bachelor III (15 ECTS)
Podiumkunsten en muziek
-

Rituele aspecten van podium- en mediale kunsten (prof. dr. Nadia Sels)
Sociologie van muziek- en podiumkunsten (prof. dr. Michelien Lesaffre)
Repertoirestudie van het theater (prof. dr. Ilka Saal) OF Musicologische
stijlstudie (prof. dr. Bruno Forment)

Beeldende kunsten en architectuur
-

Fundamenten van de moderne en actuele beeldende kunst (?):
ACADEMIEJAAR 2012-13
Architectuur en stedenbouw in de 19de en 20ste eeuw (prof. dr. Linda Van
Santvoort): ACADEMIEJAAR 2012-2013
Geschiedenis van de beeldende kunst in de Nederlanden I (prof. dr.
Maximiliaan Martens): ACADEMIEJAAR 2012-2013
Geschiedenis van de beeldende kunst in de Nederlanden II (prof. dr. Koenraad
Jonckheere): ACADEMIEJAAR 2011-2012
Architectuur en stadsontwikkeling in de Nederlanden tot 1800 (prof. dr. Linda
Van Santvoort): ACADEMIEJAAR 2011-12
Beeldende kunst 19e eeuw: capita selecta (prof. dr. Marjan Sterckx):
ACADEMIEJAAR 2011-12

Minor
Wat ?
“Een minor is een coherente groep van opleidingsonderdelen uit een andere discipline,
die als verbreding van de eigen opleiding beschouwd kan worden.”

Waarom ?
Interdisciplinair
Specialisatie
Doorstroom naar andere of bijkomende master
-Inhoud bepaald door aanbiedende opleiding
-Coherente groep van vakken (≠ keuzevakken)
-45 ECTS
-Preferentieel: archeologie, geschiedenis en letterkunde (inhoudelijk en praktisch
aansluitend)

-http: www.flwi.Ugent.be/minors

Preferentiële minores: bachelor II (30 ECTS)
Archeologie
-Module 1 Inleiding (15 ECTS)
-Module 2ter voor studenten Kunstwetenschappen (15 ECTS)

Letterkunde
-Modulair opgebouwd (binnen elke module keuze mogelijk)
-Keuze voor module 1 en 2 (telkens 15 ECTS)

Geschiedenis
- Keuze van 6 opleidingsonderdelen uit lijst van 15 (30 ECTS)

Opgelet : begincompetenties (zie ECTS-fiche)

Preferentiële minores: bachelor III (15 ECTS)
Archeologie
Module 3ter voor studenten kunstwetenschappen (15 ECTS)

Letterkunde
Module 3 (15 ECTS)

Geschiedenis
Keuze van 3 opleidingsonderdelen uit lijst van 15 (15 ECTS)

! Begincompetenties

Andere minor ?
-http://www.flwi.ugent.be/minors
-Cultuur en diversiteit
-Uurroosteroverlappingen niet uit te sluiten
-Verantwoording bij de voorzitter van de
examencommissie (= prof. Christel Stalpaert)
-Kies tijdig! Deadline oktober 2011

Keuzevakken: bachelor II (10 ECTS)
2 vakken van 5 ECTS uit:
-Psychoanalyse en kunst (voor moderne & actuele kunst)
-Grondslagen van de muzikale acoustica en sonologie (voor muziek & theater)
-Methodologie van de geschiedenis: paleografie met tekstverklaring (voor oude kunst en
architectuur)

OF
andere vakken uit de opleiding Kunstwetenschappen
(bachelor II en III):
-Andere methodologische oefening uit eigen major
-Vakken uit andere major

Keuzevakken: bachelor III (15 ECTS)
Minor
Vrije keuzevakken:
-Vakken uit de eigen opleiding
-Vakken uit de opleiding van de UGent
-Vakken uit andere universiteiten en hogescholen

Vragen
Vragen over de opleiding kunstwetenschappen:
- Voorzitter van de opleidingscommissie: francis.maes@ugent.be
- Voorlichtingscoördinator: ann.cesteleyn@ugent.be

Vragen betreffende individuele parcours:
- Voorzitter van de examencommissie: christel.stalpaert@ugent.be
-Trajectbegeleiders van het monitoraat: myriam.pelgrims@ugent.be en
els.wille@ugent.be

