KENNIS & INZICHT
BREED

ONDERZOEK & PRAKTIJK

SPECIFIEK

THEORETISCH

SKILLS

leerlijnen

Competenties

MATRIX CURRICULUM KUNSTWETENSCHAPPEN

Inleiding tot de Griekse & Romeinse Archeologie & Kunst (5 sp)

Overzicht van de historische kritiek (3 sp)

Inleiding tot de antropologie (3 sp)

Overzicht vd Beeldende Kunst: 1300-1789 (6 sp)

Historisch overzicht vd wijsbegeerte (3 sp)
Inleiding voornaamste moderne literaturen (3 sp)

MINOR (15 sp, 2BA):
Kies 1 minor uit 6 opties:

Overzicht vd Beeldende kunst: 1789 tot heden (6 sp)
Architectuurgeschiedenis 1 (6 sp)
Muziekgeschiedenis: tot 1750 (6 sp)
Geschiedenis van het moderne theater (6)
2e-3e BA (120 sp)
MAJOR (45 sp, 2&3 BA):
(kies 1 major uit 3; elk 9 vakken: zie studiegids; MT: 25sp 2BA + 20sp 3BA)

Methodologische Oefening (5 sp, 2BA)
(groepsindeling per major; gezamenlijke excursie)

* Geschiedenis (15)

BEELDENDE KUNST & ARCHITECTUUR (45)

Beeldende kunst & Architectuur

MUZIEK (45)
* Archeologie (15)
PODIUM- & MEDIAKUNST (45)
* Letterkunde (15)
* Economie & Bedrijfskunde (15)
* Globalisering & diversiteit (15)
Kunstenbeleid & museumkunde (5 sp, 2BA)
Esthetica I (5 sp, 2BA)
* Onderwijs (15)
Erfgoed (5 sp, 2BA)
Esthetica II (5 sp, 3BA)
KEUZE (15 sp, waarvan min. 10 sp naar keuze uit de andere majors, max. 5 sp vrije keuze (uit suggestielijst, universiteitsbreed of extern)

Onderzoeksvaardigheden (5 sp)

Muziek
Podium- en mediakunst

STAGE (10 sp, 3BA)

De Schone Week
SPECIALISEREN

Historiografie van de kunstwetenschappen: inleiding (5 sp)

De Schone Week
INLEIDEN

Visuele Cultuur: kunst in historische context (3 sp)

BACHELORPROEF (10 sp, 3BA)
MA (60 sp)
Methodologieën van de kunstwetenschappen (5 sp)
Media-archeologie van beeldstrategieën (5 sp)
KEUZE (10 sp) (uit suggestielijst, universiteitsbreed of vrij keuze)
ONDERZOEKSSEMINARIES (20 sp)
(Volg binnen 1 major 2 onderzoeksseminaries van elk 10 sp)
MAJOR BEELDENDE KUNST & ARCHITECTUUR: 2 seminaries op te nemen uit 5, waarvan min. 1 inhoudelijk moet aansluiten bij de masterproef (in overleg met de promotor; mits goedkeuring van de faculteit):
Technologie van de Beeldende Kunsten; Iconologie; Moderne en actuele kunst; Kunst, Interieur en Design; Kunst en Architectuur
MAJOR MUZIEK: Muziekgeschiedenis en -kritiek; Muziekinteractie en -technologie
MAJOR PODIUM- & MEDIAKUNST: Performancetheorie; Political, ethical and social aspects of the performing arts
MASTERPROEF (20 sp)

De Schone Week
VERDIEPEN

maatschappelijke & commmunicatieve
vaardigheden

maatschappelijke & commmunicatieve
vaardigheden

maatschappelijke vaardigheden

1e BA (60 sp)

