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Studieplan BA3 Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  
Faculteit der Geesteswetenschappen 

 Onderstaande planning bestaat uit 3 delen:  
 
1. Inventarisatie van openstaande vakken BA2;  
2. Planning van de verplichte onderdelen in BA3;  
3. Planning van de keuzeonderdelen in BA3.  
 
Vul deze planning zo volledig mogelijk in, ook als je nog niet precies waar je bijvoorbeeld je eindwerkstuk wilt schrijven. 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 eerdere jaren), neem dan contact op met de studiecoördinator. 
 

Student:   
Studentnummer:   
Datum inleveren planning:   

 

Openstaande onderdelen uit BA2  
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  
    
    
    
    
    

 

Planning BA3 verplichte onderdelen  
 
Werkcolleges: 2 x 5 ec 
Je volgt tenminste één werkcollege bij Grieks of Latijn.  

Onderdeel  Titel vak  Docent  Te volgen in (semester en collegejaar)  
Werkcollege 1 (5 ec)   

 
 

Werkcollege 2 (5 ec)   
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Pensum (5 ec)  
Beide talen – Grieks en Latijn - moeten in je programma vertegenwoordigd zijn met ten minste 5 ec. Houd hier dus rekening mee bij de keuze voor het BA3 pensum en 
de werkcolleges en het bacheloreindwerkstuk. Wanneer je bij één van de talen een werkcollege volgt, bijvoorbeeld bij Latijn, en  het onderwerp van je 
bacheloreindwerkstuk tevens over Latijn gaat, dien je het pensum Grieks te lezen (en vice versa). Indien bij beide talen een werkcollege gevolgd wordt, mag je kiezen of je 
het pensum bij Grieks of Latijn leest. 
 
Kruis hieronder aan bij welke taal je het pensum leest, en welke keuzeonderdelen je precies gaat lezen.  

� Pensum Grieks  
 
1. Aristophanes’ Kikkers;  
2. Keuzeonderdeel tragedie (zie hiernaast);  
3. Aeschylus’ Agamemnon in vertaling;  
4. Thucydides 2.1-8, 2.47-54, 2.59-65 
    (2.59-65 in vertaling)  
 

Als keuzeonderdeel tragedie lees ik:  
 
� Euripides’ Hippolytus  
� Euripides’ Bacchanten  
� Sophocles’ Antigone  
� Sophocles’ Oedipous Rex 

 
N.B. Als je één van de aangeboden 
tragedies al hebt gelezen, hetzij op de 
middelbare school (bijv. eindexamen-
onderwerp) hetzij op de universiteit (bijv. 
het tragedieblok) dan mag je dat stuk niet 
lezen voor het BA3 pensum. 
 

� Pensum Latijn   
 
1. Literatuurtheorie: Horatius, Ars poetica  
2. Keuzeonderdeel lyriek (zie hiernaast)  
3. Historiografie: Tacitus, Annales IV 

Als keuzeonderdeel lyriek lees ik:  
 
� Roman: Petronius, Cena Trimalchionis  
� Satire: Juvenalis, Satirae 1: 1, 2, 3  
 

 
 

Overig BA3 (5 ec)  
De Geïntegreerde Activiteit en het Kerncurriculum Wetenschapsfilosofie worden afwisselend in BA2 en in BA3 aangeboden. Studenten die in BA2 al Geïntegreerde 
Activiteit hebben gevolgd, doen in BA3 Wetenschapsfilosofie. Studenten die in BA2 Wetenschapsfilosofie gedaan hebben, volgen in BA3 de Geïntegreerde Activiteit.  
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!  
 

Onderdeel  Titel vak  Docent  Te volgen in (semester en collegejaar)  
Kerncurriculum Wetenschapsfilosofie   
óf    
Geïntegreerde Activiteit  Geïntegreerde Activiteit   
 
Werkstuk (10 ec)  
Kruis hieronder aan voor welke optie je kiest. Geef aan waar je ideeën naar uitgaan, ook als je nog niet helemaal helder voor ogen hebt wat je precies wilt gaan doen.  
In het eindwerkstuk dien je een redelijke hoeveelheid primaire bronnen zodanig te bespreken, dat daaruit je competentie blijkt in het omgaan met die bronnen. Dit geldt 
ook als het werkstuk over een cultuurhistorisch onderwerp gaat. In dit geval zal een docent van de sectie Grieks of Latijn als tweede lezer optreden.  
 

� Ik sluit aan bij een (werk)college, namelijk:   
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� Ik kies zelf een onderwerp uit. Een korte beschrijving 
van het onderwerp en de naam van de beoogde begeleider:  

 
 
 
 
 

N.B. Beide talen – Grieks en Latijn - moeten in je programma vertegenwoordigd zijn met ten minste 5 ec (in de vorm van het BA3 pensum, een 

bachelorwerkcollege of het bacheloreindwerkstuk).  

Planning BA3 keuzeonderdelen  
 
Keuzeruimte (30 ec)  
 
Kruis hieronder aan voor welke optie je kiest, en geef aan uit welke onderdelen je keuzeruimte bestaat (inclusief aantal ec, docent en niveau).  
In het geval van een individuele invulling van de keuzeruimte heb je altijd toestemming nodig van de examencommissie GLTC. Wanneer je dit formulier op tijd inlevert 
(voor 1 juli) bekijkt de examencommissie de invulling van je keuzeruimte en laat je weten of je keuze goedgekeurd wordt. Hiervoor geldt: hoe eerder je dit formulier 
inlevert, hoe eerder je weet of je pakket wordt goedgekeurd.  
 
N.B. Ook tweede

 
studies, stages en buitenlandverblijf vallen onder de individuele keuzepakketten.  

 

� Ik volg een universitaire minor, namelijk:   
 

� Ik stel een individueel keuzepakket samen met als 
centraal thema:  

 

Het door mij gekozen pakket bestaat uit de volgende vakken:  
Titel vak  Docent  Niveau 100-300 Aantal ec 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

N.B. Er zit minimaal 1 vak van 5 ec, niveau 300, in een individueel keuzepakket.   


