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TCS Kernpakketten kiezerssite

Het kernpakket Frans – Langue et Culture:
is onderdeel van de TCS-hoofdrichting: Moderne talen: Educatie en Meertaligheid
besteedt aandacht aan het thema/ de thema's: Kunst, Cultuur en Literatuur, Taal, Media en Communicatie
is een verdiepingspakket van de volgende opleiding(en): Franse taal en cultuur

Dit kernpakket bestaat uit de volgende cursussen (30 ECTS):

Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

FR3V14101 Economie et société en France 1 7.5 3

FR3V14102 Invitation au voyage (LCU2) 2 7.5 3

FR3V14103 La France et la francophonie (LCU3) 3 7.5 3

FR3V14104 Langues, cultures et communication 4 7.5 3

De verplichte voorbereiding voor TCS- en LAS- studenten bestaat uit:

Basiscursus onderzoek (7,5 ECTS):
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

TC2V11004 Basiscursus letterkundig onderzoek 4 7.5 2

TC2V11006 Basiscursus Taalkundig onderzoek 3 7.5 2

En de voorbereidende cursus (verplicht 7,5 ECTS):
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

FR2V17002 Invention du livre, naissance de l'auteur 4 7.5 2

FR2V13002 Linguistique Française B 3 7.5 2

Daarnaast moet nog voldaan worden aan:
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

FR1V13001 Taalverwerving Frans 1 1 7.5 1

FR1V13002 Taalverwerving Frans 2 2 7.5 1

FR2V13001 Taalverwerving Frans 3 4 7.5 2

FR1V13004 La France contemporaine 2 7.5 1

Na het afronden van dit kernpakket bereid je je voor op het eindwerkstuk met:
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

FR3V18001 Recherche et Écriture 3 7.5 3

https://www.uu.nl/
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR3V14101
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR3V14101
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR3V14103
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR3V14104
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=TC2V11004
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=TC2V11006
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR2V17002
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR2V13002
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR1V13001
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR1V13002
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR2V13001
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR1V13004
https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR3V18001
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Eindwerkstuk
Cursuscode Naam Blok ECTS Niveau

FR3V14001 Eindwerkstuk BA Frans 1, 2, 3, 4 7.5 3

Aanvullende opmerkingen

Studenten TCS volgen de twee taalverwervingscursussen als TCG in het eerste semester van het eerste jaar.

Er zijn extra voorbereidende cursussen voor de diverse aansluitende masterprogramma’s (Educatie en Communicatie,
Meertaligheid en communicatie: Interculturele Communicatie, Meertaligheid en taalverwerving, Professioneel Vertalen en
Researchmaster Linguistics en Meertaligheid en literatuur: Literature today, Literair Vertalen en de RMA Comparitive Literature
Studies). Een overzicht daarvan vind je op de blackboardpagina van de hoofdrichting.

 

Voor informatie en advies over deze hoofdrichting:
Kijk je op de hoofdrichtingspagina in Blackboard voor meer informatie over stages, minoren en aansluitende
masterprogramma’s.

Ga je naar de hoofdrichtingsadviseur: Dr Bregje Holleman voor inhoudelijke vragen over je hoofdrichting en/of je planning. De
hoofdrichtingsadviseur is voor TCS studenten ook de tutor in studiejaar 2 en 3, met wie ook de portfolio-opdrachten worden
besproken en die uiteindelijk het portfolio goedkeurt.

Voor deze hoofdrichting geldt geen tweede pakketverplichting vanwege de uitgebreide voorbereiding op het kernpakket.

Voor de juiste registratie van je hoofdrichting onderneem je de volgende 3 stappen:

1. Van 1 tot 28 mei schrijf je je in voor een hoofdrichting TCS  per formulier. In die periode heb je een gesprek met de
hoofdrichtingsadviseur over het gekozen programma en het keuzepakket. De hoofdrichtingsadviseur ondertekent het
formulier en je levert het voor 28 mei in bij het Studiepunt.

2.  Je schrijft je in voor het kernpakket via het formdesk-formulier dat je via een e-mail van het studiepunt ontvangt. Dat is
nodig voor de registratie van het kernpakket in Osiris. Dit digitale formulier dien je voor 28 mei in te vullen.

3. Daarna schrijf je je van 28 mei t/m 24 juni in voor de individuele cursussen  tijdens de reguliere cursusinschrijving

https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2018&cursus=FR3V14001
https://uu.blackboard.com/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_25_1
https://www.uu.nl/medewerkers/BCHolleman
https://students.uu.nl/gw/tcs/praktische-zaken/in-en-uitschrijving/inschrijven-hoofdrichting
https://students.uu.nl/gw/ciw/praktische-zaken/begeleiding-en-advies/contact-studiepunt-geesteswetenschappen
https://students.uu.nl/gw/ciw/praktische-zaken/in-en-uitschrijving/in-en-uitschrijven-cursussen

