
 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2011 

 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: Study of Art and Literature (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. 
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1. Algemene bepalingen 

2. Beschrijving van de opleiding 

3. Onderwijsprogramma 
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Bijlage C – Onderwijsprogramma (volgt) 
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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 literatuurwetenschap en de  kunstgeschiedenis, individueel en in 

relatie tot elkaar. 

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 van wetenschappelijke resultaten, zowel schriftelijk als mondeling  

3. voorbereiding op een wetenschappelijke loopbaan binnen universiteiten,  en/ of post-graduate 

opleidingen en voor niet-wetenschappelijke functies in de  publieke of private sector waarvoor 

vergevorderde onderzoeksvaardigheden en benodigde praktische onderzoekservaring zijn vereist.  

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

 

Artikel 2.2    Afstudeerrichtingen 

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen:  

- Art History (research) 

- Literature (research) 

 

 

Artikel 2.3    Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

I Knowledge and insight 
1. Thorough knowledge of and insight into the content of the specialisation Art History and/or 

Literature and its/their basic concepts, grounding in a range of current research issues and 
perspectives, apparatus, research methods and techniques and into developments in the 
specialisation, as well as analytical and interpretive skills; 

2. Thorough knowledge of and insight into the disciplinary aspects of the specialisation; 
3. Thorough interdisciplinary knowledge of and insight in the period of specialisation; 
4. Insight into the relevance of the cultural disciplines in society; 
5. Critical evaluation of sources; 

 
II Heuristics (source identification and selection) 
1. Exposure to a substantial body of literary texts, sources, art objects, architecture, design and 

material culture; 
2. In depth knowledge of relevant cultural contexts, including reading conventions, habits of 

visual response, intellectual ideas, literature and other forms of comparative, literary, artistic 
expression, rituals, social norms and values; 

3. Acquire expertise in a particular field of literature/literary studies or art history in the context 
of an awareness of broader interdisciplinary perspectives on literary studies or art history in a 
global perspective, preparing the student for the pursuit of independent (PhD) research; 

4. Acquire expertise in a particular period of specialisation. 
 

III Skills  
1. The ability to independently identify and collect the literature and historical sources of the 

field using traditional and modern techniques.  
2. The ability to independently study the literature and historical sources of the field and to 

judge their quality and reliability. 
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3. The ability to formulate a clear and well-founded thesis and to subdivide it into convenient 
and manageable parts of the problem. 

4. The ability to give a clear and well-founded oral and written report of research results 
meeting the criteria of the field. 

5. The ability to initiate and conduct a research project under supervision at the entrance level 
of national or international subsequent education (PhD). 

 

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 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 3.2. Keuzevrijheid 

De student kan de vrije ruimte van de onderzoeksmaster invullen met onderwijs aangeboden door landelijke 

onderzoeksscholen.  

 

Artikel 3.4  Deelname aan een onderwijseenheid  

Niet van toepassing 

 

Artikel 4.2 Verplichte volgorde 

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;  

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

beëindiging van een  bacheloropleiding, waaronder mede begrepen zijn de Algemene Academische 

Vaardigheden zoals opgenomen in bijlage D, bij voorkeur: 

o    de graad van Bachelor van de opleiding Kunstgeschiedenis, of een aangrenzende discipline 

zoals Visual Studies, Cultural Studies, Media Studies, Archeology, Fine Art of Architectural 

Studies  indien daarbinnen aantoonbaar kennis en inzicht is verworven op het gebied van 

kunst en architectuurgeschiedenis;  

o    de graad van Bachelor van de opleiding  Literatuurwetenschap of  van een specifieke taal- en 

cultuuropleiding; en 

▪ aan wie de graad Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend waarvan 

het niveau gelijkwaardig is aan dat van een Nederlandse bacheloropleiding,  of die aantonen te 

voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld;   

▪ die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis van de  voerta(a)l(en) van de 

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

 

Artikel 5.5 Pre-mastertraject 

Niet van toepassing.   


