
 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2011 

 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur 

 

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: 

1. het verwerven van wetenschappelijke kennis, inzicht, vaardigheden en gebruik van wetenschappelijke 

methoden op het gebied van de Italiaanse taal en cultuur; 

2. het ontwikkelen van academische vaardigheden: 

- het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen, 

- het analyseren van complexe problemen, 

- het wetenschappelijk rapporteren; 

3. voorbereiding op een wetenschappelijke loopbaan en vervolgonderwijs; 

4. voorbereiding op een maatschappelijke loopbaan. 

 

Artikel 2.2    Afstudeerrichtingen 

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen:  

- Italian Literature 

- Italian Linguistics and Literature 

- Italian Linguistics 

 

Artikel 2.3    Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

Eindtermen van het traject Italiaanse taalkunde 

- De student leert methoden van taalkundig onderzoek beheersen en toepassen op het Italiaans, en leert 

bestaande theoretische modellen te hanteren en kritisch toe te passen op de Italiaanse grammatica. 

- De student beschikt over geavanceerde kennis van (een deel van) het vakgebied en leert daarbinnen 

zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en daarvan verslag te doen in werkstukken waarbij hij/zij 

er blijk van geeft in staat te zijn het geleerde zelfstandig toe te passen; hij/zij leert wetenschappelijke 

paradigma’s herkennen/kritisch op waarde te schatten, heeft kennis verworven van de structuur van het 

vakgebied, heeft kennis van de samenhang tussen deelgebieden en van de samenhang van het vakgebied met 

andere disciplines. 

- In de afstudeeropdracht geeft hij/zij er blijk van zelfstandig een wetenschappelijk probleem te kunnen 

vaststellen, consistent te beschrijven en tot een inzichtelijke en controleerbare oplossing te komen, waarbij 

hij/zij aantoont over creativiteit en originaliteit te beschikken. De scriptie is in het Italiaans geschreven over 

een onderwerp dat betrekking heeft op de Italiaanse taalkunde in ruime zin. 

 

Eindtermen van het traject Italiaanse letterkunde 

- De student leert de Italiaanse cultuur en letterkunde uit heden en verleden zelfstandig kritisch te lezen en te 

begrijpen. Hij/zij leert deze met de vigerende letterkundige en cultuurkundige benaderingen te analyseren, ze 

in hun sociale context te plaatsen, en de normen en waarden van onderliggende intentionele en 

gemanifesteerde discoursen te expliciteren, en deze te plaatsen in het kader van maatschappelijke en literair-

culturele debatten; de student leert ook een beredeneerd standpunt ten opzichte van het wetenschappelijk 

betoog in het vakgebied te bepalen. 

- De student beschikt over geavanceerde kennis van (een deel) van het vakgebied en leert daarbinnen 

zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en daarvan verslag te doen in werkstukken, waarmee 

hij/zij er blijk van geeft in staat te zijn het geleerde zelfstandig toe te passen, hij/zij leert wetenschappelijke 

paradigma’s in het vakgebied te herkennen en kritisch op waarde te schatten; hij/zij heeft kennis verworven 

van de structuur van het vakgebied; hij/zij heeft kennis van zowel de samenhang tussen deelgebieden als van 
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de samenhang van het vakgebied met andere disciplines, hij/zij kan het eigen onderzoek in een 

multidisciplinair kader plaatsen. 

- In de scriptie geeft hij/zij er blijk van zelfstandig een wetenschappelijk probleem te kunnen vaststellen, 

consistent te beschrijven en tot een inzichtelijke en controleerbare oplossing te kunnen brengen, waaruit 

creativiteit en originaliteit blijken. De scriptie is in het Italiaans geschreven over een onderwerp dat betrekking 

heeft op Italiaanse letterkunde en cultuur in ruime zin. 

 

Eindtermen van het traject Italiaanse taal- en letterkunde 

- De student heeft een gedegen overzicht van de Italiaanse taal en cultuur en van de geschiedenis daarvan; 

heeft een grondige kennis van een specialisme binnen de Italiaanse taal en cultuur. 

- De student beschikt over geavanceerde kennis van (een deel van) het vakgebied en leert daarbinnen 

zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en daarvan verslag te doen in werkstukken waarbij hij/zij 

er blijk van geeft in staat te zijn het geleerde zelfstandig toe te passen; hij/zij leert wetenschappelijke 

paradigma’s herkennen en kritisch op waarde te schatten, heeft kennis verworven van de structuur van het 

vakgebied, en heeft kennis van zowel de samenhang tussen deelgebieden als van de samenhang van het 

vakgebied met andere disciplines. 

- In de afstudeeropdracht geeft hij/zij er blijk van zelfstandig een wetenschappelijk probleem te kunnen 

vaststellen, consistent te beschrijven en tot een inzichtelijke en controleerbare oplossing te komen, waarbij 

hij/zij aantoont over creativiteit en originaliteit te beschikken. De scriptie is in het Italiaans geschreven over 

een onderwerp dat betrekking heeft op de Italiaanse taal- of letterkunde in ruime zin. 

Artikel 2.5     Studielast 

De opleiding heeft een studielast van 60 studiepunten. 

Artikel 2.8 Voertaal 

Met inachtneming van de Gedragscode zijn de voerta(a)len1   binnen de opleiding Italiaans en 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 60 studiepunten. Deze 

onderwijseenheden zijn benoemd in bijlage C. Per onderwijseenheid is de studielast (in studiepunten) en het 

niveau vermeld. 

 

Artikel 3.4  Deelname aan een onderwijseenheid  

Niet van toepassing 

 

Artikel 4.2 Verplichte volgorde 

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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Artikel 5.1 Rechtstreekse toegang  

Rechtstreekse toegang tot de opleiding hebben degenen aan wie de volgende graad is verleend: 

de graad Bachelor van de opleiding  Italiaanse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. 

 

Artikel 5.3 Toelatingseisen 

Onverminderd hetgeen in artikel 5.2.1 is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen tot de 

opleiding toegelaten: 

▪ die beschikken over de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn 

verworven bij beëindiging van de bacheloropleiding bedoeld in artikel 5.1; waaronder mede begrepen zijn 

de Algemene Academische Vaardigheden zoals opgenomen in bijlage D; 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; en 

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

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

 

Artikel 5.5 Pre-mastertraject 

Niet van toepassing.    



Bijlage C

Masteropleiding

Italiaanse Taal en Cultuur 2011-2012
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I Italiano: L’italiano lingua 
d’Europa

WC 500 10 K

I Italiano: Letteratura al 
femminile

WC 500 10 K

I Sectorplan course* WC 500 10 K

30

II Italiano: Il pensiero politico di 
Machiavelli

WC 600 10 K

II Elective: Syntax-Semantics 
Seminar

WC 500 10 K

II Italiano: Filologia italiana WC 500 10 K

II Sectorplan course* WC 500 10 K

II Scriptie ZS 600 20 V

30


