
 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2010 

 

Opleidingsspecifiek deel: 

Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen 

 

 

 

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 algemeen 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  de Slavische talen en culturen., 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:  

 

Afgestudeerden van de opleiding: 

i. hebben een zodanig niveau van taalvaardigheid Russisch dat zij niet-specialistische teksten zonder 
hulpmiddelen met begrip kunnen lezen en met Russischsprekenden over niet-specialistische 
onderwerpen in normaal tempo mondeling kunnen communiceren. Zij zijn in staat hun 
taalvaardigheid op een of meerdere deelgebieden zelfstandig verder uit te breiden; 

ii. kunnen Russischtalige teksten in hun maatschappelijk-culturele context plaatsen. Zij kunnen deze 
context in een vergelijkend Nederlands-Russisch perspectief plaatsen (interculturele competentie); 

iii. hebben inzicht in de problematiek waar de verschillende wetenschapsgebieden van de Slavistiek 
zich mee bezig houden en hebben een basiskennis van actuele theorieën binnen deze gebieden; 

iv. kunnen binnen een wetenschapsgebied van de Slavistiek onderzoeksresultaten kritisch analyseren; 

v. beschikken over voldoende heuristische vaardigheden om uitgaande van een bepaalde niet-
complexe onderzoeksvraag zelfstandig informatie te zoeken; 

vi. kunnen met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken mondeling een populair-
wetenschappelijke presentatie houden voor een geïnteresseerd algemeen publiek; 

vii. kunnen over een populair-wetenschappelijk thema een artikel schrijven, bestemd voor een 
geïnteresseerd algemeen publiek; 

viii. zijn voorbereid op de arbeidsmarkt om functies te vervullen waarvoor zowel inhoudelijk als 
methodisch een opleiding in de Slavische talen en culturen gewenst is; 

 

II. Taalwetenschap 

Afgestudeerden van de opleiding: 

i. kunnen op elementair niveau gesproken of geschreven taal op een taalwetenschappelijke manier 
analyseren en daarvan mondeling en schriftelijk verslag doen; 

ii. kunnen op grond van hun kennis van de contrastieve grammatica kritisch commentaar geven op 
bestaande Nederlandse vertalingen van Russische teksten; 

iii. bezitten een basiskennis van de vergelijkende en historische Slavische taalkunde. 

 

III. Literatuurwetenschap 

Afgestudeerden van de opleiding: 
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i. kunnen op elementair niveau een literaire tekst op een literatuurwetenschappelijke manier 
analyseren en daarvan mondeling en schriftelijk verslag doen; 

ii. hebben inzicht in een beperkt, maar representatief corpus van literaire teksten, beginnende vanaf 
de 19e eeuw. 

 

IV. Cultuurwetenschap 

Afgestudeerden van de opleiding hebben kennis van de verscheidenheid van hedendaagse aspecten van de 
Russische cultuur – mede gezien in historisch perspectief – verworven door de toepassing van 
analyses van diverse uitingsvormen in woord en beeld.  

 

 

V. Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid: 

                               Propedeuse Bachelor 

Luisteren                          A2  B2 
Lezen                              B1  B2 
Gesproken interactie     A1  B1 
Gesproken productie     A2  B1 
Schrijven                        A2  B1  

 

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene academische 

vaardigheden. 

Artikel 2.8 Voertaal 

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal1 is de voertaal binnen de opleiding Nederlands.  

 

Artikel 3.1 Verplichte onderwijseenheden 

3.1.1  De opleiding omvat verplichte onderwijseenheden met een totale studielast van 150 studiepunten. 
Deze onderwijseenheden zijn benoemd in bijlage F van het opleidingsspecifieke deel van de  
desbetreffende opleiding. Per onderwijseenheid worden de studielast (in studiepunten) en het niveau2 

vermeld.  

 

Artikel 3.2 Keuzevrijheid 

3.2.3. In afwijking van het gestelde in 3.2.2 kunnen de volgende minoren en keuzepakketten niet worden 
gekozen omdat de inhoud geheel of gedeeltelijk overeenkomt met verplichte onderwijseenheden van de 
opleiding: 
- facultair keuzepakket Russische taal en cultuur. 

 

                                                                 

1 De Gedragscode voertaal is vastgesteld door het College van Bestuur op 11 juli 2002 en is te raadplegen op 

www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-studenten.gedragscodes/gedragscode-voertaal.html 

2 Conform de ‘abstracte structuur’ als omschreven in het Kaderdocument Leids Universitair register van opleidingen. 
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Artikel 4.2 Verplichte volgorde  

4.2.1 Aan de tentamens van de volgende onderwijseenheden kan eerst worden deelgenomen nadat aan de 
tentamens van de daarbij vermelde onderwijseenheden met goed gevolg is deelgenomen: 

- Grammatica 1e jaar  semester II na behalen grammatica 1e jaar semester I  

- Grammatica 2e jaar na behalen grammatica 1e jaar. 

- Mondelinge taalvaardigheid 2e jaar na behalen mondelinge taalvaardigheid semester 1e jaar 

- Leesvaardigheid 2e jaar na behalen leesvaardigheid 1e jaar 

 

 

Artikel 4.10 Examen 

4.10.4.1 Compensatie van onvoldoendes is niet mogelijk. 

4.10.4.2 Niet van toepassing. 

 

Artikel 4.12 Vervolgopleiding 

4.12.1 Degene aan wie de graad Bachelor is verleend op grond van een examen als bedoeld in artikel 2.7, 
eerste lid sub b, van deze regeling heeft voldaan aan de toelatingseis van de masteropleiding Slavische talen 
en culturen  aan de Universiteit Leiden. 

 

Artikel 6.3 Studieadvies eerste jaar 

6.3.2 Niet van toepassing  
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Bijlagen 

Bijlage F - Onderwijsprogramma  

 

Programmaschema BA Slavische talen en culturen  2010-2011 
 
studiejaar: 1 
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I Russische grammatica 1 A W 100 10 V 
I Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1 A W 100 5 V 
I Inleiding Russische letterkunde HC 100 5 V 
I Geschiedenis van Rusland tot 1917 HC 100 5 V 
I Academische Vaardigheden W 100 5 V 
    30  
      
II Russische grammatica 1 B W 200 10 V 
II Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1 B W 200 5 V 
II Inleiding Ruslandkunde HC 100 5 V 
II Inleiding Slavische taalkunde Hc 100 5 V 
II Russische leesvaardigheid HC 200 5 V 
    30  
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I Taalvaardigheid 2: Russische grammatica WC 200 5 V 
I Seminar Russische cultuurkunde WC 200 10 V 
I Slavische taalkunde 2 WC 200 10 V 
I Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie/Kunstgeschiedenis HC 200/1

00 
5 V 

    30  
      
II Taalvaardigheid 2A: taalvaardigheid Russisch WC 200 5 V 
II Taalvaardigheid 2A: leesvaardigheid Russisch ZS 200 5 V 
II Sint-Petersburg (Taalvaardigheid Russisch 2B) WC 200 15 V 
II Kunstgeschiedenis in Sint-Petersburg HC 200 5 F 
    30  
 Of  Thuisblijfprogramma i.p.v. Sint-Petersburg     
II Taalvaardigheid Russisch 2B: mondeling WC 200 5 V 
II Taalvaardigheid Russisch 2B: schrijven Wc 200 5 V 
II Taalvaardigheid Russisch 2B: Lezen WC 200 5 V 
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studiejaar: 3 
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I Slavische taalkunde 3 Wc 300 10 V 
I BA-eindwerkstuk-opzet ZS 400 5 V 
I Keuzeruimte   15  
 Aangeraden wordt:     
I Taalverwerving 3: leesvaardigheid Russisch  ZS 300 (5) K 
I Taalverwerving 3: taalvaardigheid Russisch WC 300 (5) K 
    30  

      
II Russische letterkunde 3 WC 300 10 V 
II BA-eindwerkstuk (uitwerking) ZS 400 5 V 
II Keuzeruimte   15  
    30  
      
 

 

 

Toelichting: 

 

Werkvorm(en) van de cursus: 

 hc hoorcollege 

 wc werkcollege, practicum 

 zs zelfstudie 

 exc excursie 

 st stage 

 

Niveau:  

volgens de Leidse 100-600 structuur  

 

Status van de cursus: 

V  (verplicht) indien de cursus door alle studenten van de opleiding / het traject gevolgd wordt 

 K  (keuze) indien het een optionele cursus betreft 

 F (facultair kerncurriculum) indien het een kerncursus betreft 

 

 


