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Studieplan BA2 Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  
Faculteit der Geesteswetenschappen 

 Onderstaande planning bestaat uit 3 delen:  
 

1. Openstaande vakken BA1;  
2. Verplichte onderdelen in BA2;  
3. Planning van evt. keuzevakken in BA2.  

 
Vul deze planning zo volledig mogelijk in. Eventuele wijzigingen gedurende het collegejaar dienen z.s.m. aan 
de studiecoördinator doorgegeven te worden. Als je n.a.v. deze planning nog vragen hebt (bijvoorbeeld over 
het inhalen van onderdelen uit jaar 1), neem dan contact op met de studiecoördinator. 

 
Naam student:   

 
Studentnummer:   
Datum inleveren planning:   

 

Nog openstaande verplichte onderdelen BA1 
Neem contact op met de studiecoördinator om een planning te maken waarmee de openstaande onderdelen z.s.m. 
kunnen worden ingehaald.  

Naam vak: Aantal ec: Wordt afgerond op:  Opmerkingen: 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Verplichte onderdelen BA2  
 
Semester 1 Code Ja, ik volg dit 

onderdeel 
Nee, ik volg dit 
onderdeel later 

5 ec: Grieks poëzie: Homerus 5572VHOM   

5 ec: Latijn: epiek 5572VLEPK   

5 ec: Grieks proza: Herodotus 5572VGHDT   

5 ec: Latijn in de Renaissance 5572VLREN   

5 ec: Oude Geschiedenis: 

Romeinse Rijk  

5572VOG2   

 
De Geïntegreerde Activiteit en het Kerncurriculum Wetenschapsfilosofie worden afwisselend in BA2 en in BA3 
aangeboden. Studenten die in BA2 Geïntegreerde Activiteit volgen, doen in BA3 Wetenschapsfilosofie en vice versa. Let 
op: de Geïntegreerde Activiteit wordt maar eens in de 2 jaar aangeboden. Studenten die hierdoor vertraging dreigen op te 
lopen dienen z.s.m. met de studiecoördinator contact op te nemen!  

 
5 ec: Kerncurriculum: 
Wetenschapsfilosofie 

5000VWFH   

of    
5 ec: Geïntegreerde Activiteit 
 

5572VGA   
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Semester 2 Code Ja, ik volg dit 
onderdeel 

Nee, ik volg dit 
onderdeel later 

5 ec: Latijn: drama 5572VLDRA   

5 ec: Griekse lit. gesch.  

& pensum 

5572VGLGP   

5 ec: Grieks: taalkunde 5572VGTK   

5 ec: Latijnse lit. gesch. 

& pensum 

5572VLLGP   

5 ec: Antieke Bronnen 

en Materiële cultuur 

5572VABMC   

5 ec: Overzicht Antieke 

Wijsbegeerte 2 
5572VAW2 

  

Totaal aantal ec jaar 2: 

Keuzevakken 
Geef hieronder aan of je nog extra vakken volgt bij een andere opleiding of als keuzevakstudent. 

Titel vak  Code Aantal ec 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Totaal aantal ec keuzevakken/tweede studie: 

 

Datum:       Handtekening student: 

 

 

Datum:       Handtekening studieadviseur: 

 

 

Het studieplan dient voor 1 juli te worden ingeleverd bij de studieadviseur GLTC 

(Huizingagebouw, kamer 1.02a; stucogltc@hum.leidenuniv.nl). 


