
 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 September 2010 

 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: History: Societies and Institutions (research) 

 

 

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. 

 

Inhoud 

1. Algemene bepalingen 

2. Beschrijving van de opleiding 

3. Onderwijsprogramma 

4. Tentamens en examens, vervolgopleiding 

5. Toegang en toelating tot de opleiding 

6. Studiebegeleiding en studieadvies 

7. Overgangsbepalingen 

8. Slotbepalingen 

 

Bijlagen 

Bijlage C - Onderwijsprogramma 
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Artikel 2.1    Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd: 
1. het verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden en het gebruik van wetenschappelijke 

methoden op het gebied van de historische wetenschappen  
2. het ontwikkelen van academische en professionele vaardigheden: 

a. het zelfstandig, kritisch en creatief oplossen van wetenschappelijke problemen; 
b. het analyseren van complexe problemen 
c. het  helder rapporteren over wetenschappelijke resultaten, zowel schriftelijk als mondeling  

3. voorbereiding op een wetenschappelijke loopbaan binnen een universiteit, op een post-graduate 
opleiding of op een  niet-wetenschappelijke functie in de publieke of private sector waarvoor 
hoogontwikkelde onderzoeksvaardigheden en praktische onderzoekservaring zijn vereist.  

4. voorbereiding op een maatschappelijke en/of professionele loopbaan. 

 

Artikel 2.2    Afstudeerrichtingen 

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen:  
- Ancient History (Research) 
- Migration and Global Interdependence (Research) 
- History of European Expansion and Globalisation (Research) 

- History of Political Culture and National Identities (Research) 
- Medieval and Early Modern European History (Research) 

 

Artikel 2.3    Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

Artikel 1.1 Knowledge and insight 

 

1. Thorough knowledge of and insight into the content of the specialisation, and its basic 

concepts, apparatus, research methods and techniques, and into the historical development of 

the specialization.  

2. Thorough knowledge of and insight into the interdisciplinary aspects of the specialisation, 

both with regard to other historical specialisations and to related fields (law, economics and 

social sciences)  

3. Insight into the relevance of the specialisation in society 

 

Artikel 1.2 Skills 

 

4. The ability to independently identify and collect the literature and historical sources in the 

relevant specialisation using traditional and modern techniques 

5. The ability to independently study the literature and historical sources in the relevant 

specialisation and to judge their quality and reliability 

6. The ability to formulate a clear and well-founded thesis and to subdivide it into convenient 

and manageable parts 

7. The ability to give a clear and well-founded oral or written report on the research results 

meeting the criteria of the relevant specialisation 

8. The ability to initiate and conduct a research project under expert supervision 
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Artikel 2.5     Studielast 

De opleiding heeft een studielast van 120 studiepunten. 

Artikel 2.8 Voertaal 

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal1 is  de voertaal binnen de opleiding Engels. 
De student wordt geacht de gebruikte voertaal(talen) binnen de opleiding voldoende te beheersen. 

Artikel 3.1 Verplichte onderwijseenheden 

3.1.1 De opleiding omvat onderwijseenheden met een totale studielast van 120 studiepunten. Deze 
onderwijseenheden zijn benoemd in bijlage C. Per onderwijseenheid is de studielast (in studiepunten) en het 
niveau vermeld. 

Artikel 4.2 Verplichte volgorde 

Niet van toepassing.    

Artikel 4.10  Examen 

4.10.4.1 Compensatie van onvoldoendes is niet mogelijk.  

4.10.4.2 Niet van toepassing. 

Artikel 5.1 Rechtstreekse toegang  

Niet van toepassing 
 

Artikel 5.3 Toelatingseisen 

Onverminderd hetgeen in artikel  5.2.2 is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen tot de 

opleiding toegelaten, die: 
 
▪ een aantoonbare affiniteit met en geschiktheid voor academisch onderzoek hebben, bijvoorbeeld blijkend 

uit excellente resultaten;  en  
▪ beschikken over kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die zijn verworven bij 

beëindiging van een bacheloropleiding, bij voorkeur Geschiedenis of een andere vergelijkbare graad, met 

een relevante afstudeerrichting, in het bijzonder: 
 - Kennis van het Frans en Duits om teksten te kunnen lezen;   
   - voor de afstudeerrichting History of Political Culture and National Identities: kennis van het 

Nederlands  om teksten te kunnen lezen;  en 

▪ aan wie de graad Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend, of die 

aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld; en 
▪ die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis van de  voerta(a)l(en) van de opleiding 

hebben (een 6.5 score (IELTS) of  570/230/88-90 (TOEFL-test)). 

Artikel 5.5 Pre-mastertraject 

Niet van toepassing.    

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

www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/gedragscode-voertaal.html. 
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Bijlage 

C - Onderwijsprogramma 

Programmaschema MA History 2010-2011 
 

Year 1. 
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I Literature Seminar: wc 400 10 

 Roman Social History    

I Research Seminar wc 500 10 

 Graeco-Roman Egypt: from Alexander the Great to Diocletian    

I Historical Theory wc 500 10 

I/II Graduate Seminar  600 0 

    30 

     
II Literature Seminar: wc 400 10 

 The Rise of Rome and the Unification of the Mediterranean    
II Research Seminar wc 500 10 

 Alexandria in Egypt? The history and archaeology of culture contact    

II Tutorial zs 500 10 

II Historical Controversies wc 600 10 

    30 
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Year 2.  

 

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   
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I/II Study abroad  or optional courses. Choose from:  20 
I Graeco-Roman Egypt: from Alexander the Great to Diocletian (research seminar) 500 10 
I Consumption and material culture in Africa since c. 1850   500 5 
I Medieval peoples and the birth of nations  500 10 
I Rulers, courts, and elites in the early modern world  500 10 
I Migration to Chinese cities (1650-2015) in a global perspective  500 10 
I Economic Development of Southeast Asia  500 10 
I Cross-cultural Connections, 1492-1776: Trade, Marriage and Business Networks  500 10 
I Science and the Dutch Colonial Empire in the East, 1815-1850  500 10 
I An empire of papers. Colonial networks of information in the early 19th century  500 10 
I Dutch Atlantic Connections. Elmina as a Dutch nodal point in West Africa in the 18th 

century  500 10 
I Pioneers of mass politics: 19th century British, Irish and American origins of the modern 

pressure group.  500 10 
I Dignity versus the People? The Dutch Establishment and its challenger since the 19th century 500 10 
I Creating an Atlantic Community: Transatlantic Relations since WW II  500 10 
I The American Civil Rights Movement  500 10 
    
    
II Alexandria in Egypt? The history and archaeology of culture contact (research seminar) 500 10 
II Historical culture in the Low Countries, 1300-1700   500 10 
II American Crucible  500 10 
II What’s the problem? Old and New Debates on Migration  500 10  
II Culture and conquest: the impact of the Mongols and their descendants on cultural and 

political developments in Asia, the Middle East and early modern  500 10 
II Disasters and Colonialism: coping stratgies and risk management in 19th century Indonesia  500 10 
II Trade for slave societies: the rise and fall of Sint-Eustatius, 1770-1785  500 10 
II Scarcity or abundance? Appraisal, selection and preservation of the past  500 10 
II Living through the Soviet past  400 10 
II Memory of the Holocaust  500 10 
I/II Graduate Seminar 600 0 
I/II MA-Thesis 600 40 
   60 


