
ENGLISH VERSION BELOW 

 

Exameninstructies opleidingsonderdeel Noord-Zuid (1955) (2 opties) 
 

Belangrijk!! 
Aanwezigheid op de lezingen en debatten is verplicht. Studenten zullen worden gevraagd om te tekenen voor 
aanwezigheid. Ze mogen bij max. 1 lezing afwezig zijn (enkel mits verantwoording en communicatie met de 
administratieve coördinator voor aanvang van de lezing!). In het geval van meer afwezigheden zal de student niet 
toegelaten worden om het examen af te leggen.   
 
1) Optie 1: essay  
 
Het examen bestaat uit een essay over één topic die behandeld is tijdens de sessies. Indien je twijfelt aan je keuze 
kan je vooraf afstemmen met Prof. dr. Patrizia Zanoni (patrizia.zanoni@uhasselt.be). 
 
Inhoudelijk moeten volgende aspecten in de essay aan bod komen: 

 Het gekozen onderwerp wordt gedefinieerd 
 Het gekozen onderwerp wordt geproblematiseerd (hierbij wordt een relatie gemaakt met de bredere context 

waarin de problematiek zich afspeelt, mogelijk worden linken gemaakt naar de actualiteit) 
 Verschillende perspectieven op het onderwerp worden indien van toepassing voorgesteld  
 Er wordt een eigen mening geformuleerd en beargumenteerd 
 Er wordt verwezen naar bestaande literatuur  
 

Formele vereisten: 
a) De tekst mag in het Nederlands of het Engels worden geschreven. 
b) De tekst bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Titelpagina; 
 Korte samenvatting (max 300 woorden); 
 Inhoudsopgave; 
 Eigenlijke tekst (inleiding, hoofdstukken, conclusie); 
 Referentielijst in alfabetische orde en standaard formaat. 

c) De lengte van de tekst (inleiding, hoofdstukken en conclusies) bedraagt acht à tien A4-bladzijden. De 
titelpagina, de korte samenvatting, de inhoudsopgave, de referenties zijn hierin niet meegerekend. Bijlagen 
zijn niet toegelaten! 

d) Voor de opmaak van de tekst gelden volgende regels: 
 Essays worden met het behulp van een tekstverwerker opgesteld (handgeschreven teksten zijn niet 

toegestaan); 

 Er wordt een regelafstand van 1.5 gehanteerd met 3 cm marges aan de vier zijden van het blad; 
 Er wordt een lettergrootte 9 punten, lettertype “Verdana” gebruikt; 
 De pagina’s zijn genummerd; 
 Eventuele tabellen en figuren worden getiteld en voorzien van legende; 
 Referenties naar relevante literatuurbronnen worden gemaakt door naar de auteur(s) en het 

publicatiejaar te verwijzen; 
 Het rapport dubbelzijdig afgeprint en geniet. 

 
Evaluatiecriteria: de essay zal worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:  

 Probleemsynthese en -analyse (30%);  
 Kritische benadering en argumentatie (25%);  
 Structuur en (academische) schrijfstijl (25%);  
 Relevantie en kwaliteit van de gerefereerde bronnen (20%).  

 
De rapporten worden in afgedrukte vorm ingediend ten laatste op dinsdag 02 mei 2017, 12u, op het 
studentensecretariaat (bij Dhr. Marc Thoelen) in Diepenbeek.  
Daarnaast dient een elektronische versie van het rapport te worden verstuurd naar lieselot.peeters@uhasselt.be 
(zelfde deadline!) en dient de paper online opgeladen te worden op Blackboard ter plagiaatscontrole. 
 
 
2) Optie 2: mondeling examen 
 
De student leest een boek van de literatuurlijst en bespreekt mondeling drie inzichten die hij of zij verworven heeft 
uit dit boek gedurende een mondeling examen: 

a) Kies en lees een boek dat op de literatuurlijst staat. 
b) Bereid een korte powerpoint presentatie voor (max. 10 slides) in het Nederlands of het Engels bestaande 

uit: 
 Een samenvatting van het boek; 
 3 nieuwe inzichten m.b.t. Noord-Zuid relaties die door het lezen van het boek verworven werden; 
 Een argument waarom het boek binnen het opleidingsonderdeel Noord-Zuid thuishoort (of niet); 

c) Totale tijdsduur van het examen is 20 min: 10 minuten presentatie, 10 minuten discussie. 
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Evaluatiecriteria: de presentatie zal worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:  

 Probleemsynthese en -analyse (35%);  
 Kritische benadering en argumentatie (35%);  
 Structuur en (academische) presentatiestijl (30%).  

De data voor het mondeling examen in de eerste zittijd worden op een later tijdstip meegedeeld.  
 

Herkansing: tweede examenkans  

Let op! De evaluatie bij een tweede examenkans is een essay (10 bladzijden) of een mondelinge presentatie van een 
boek uit de opgegeven literatuurlijst. Geef je examenvoorkeur door VOOR 15 juli 2017 via e-mail: 
lieselot.peeters@uhasselt.be.  

 

 De deadline voor indiening (zowel papieren als elektronische versies) is vrijdag 4 augustus 2017, tegen 

12u.  

o Op papier: afleveren op het studentensecretariaat (Dhr. Marc Thoelen) 

o Elektronische versie 

 Verzenden naar: lieselot.peeters@uhasselt.be 

 Uploaden op Blackboard!  

 De data voor het mondeling examen in de tweede zittijd worden op een later tijdstip meegedeeld.  

 

 

 

 

 

Exam instructions course North-South (1955) (2 options) 
 
Important!! 
Attendance to the lectures is mandatory. Students will be required to sign for presence. They are allowed to 
miss max. 1 lecture for a valid reason, which they have to communicate to the administrative coordinator before 
the start of the lecture!. In case of more absences they will not be allowed to take the exam.   
 
1) Option 1: essay 
 
 
The exam consists of a written essay dealing with one of the topics presented during the lectures. In case of any 
doubt about your choice of topic, you can contact Prof. dr. Patrizia Zanoni (patrizia.zanoni@uhasselt.be). 
 
Essay content: the following aspects are included in the essay:  

 The chosen topic is defined; 
 The chosen topic is problematized (by relating the topic to the broader context in which the phenomenon 

takes place, if possible links with current affairs are made); 

 Various perspectives on the topic are presented; 
 An own opinion is formulated and supported by building an argument;  
 References are made to existing literature.  

 
Text format:  

a) The text can be written in English or Dutch.  
b) The text is structured as follows:  

 Title-page; 
 Abstract (max 300 words); 
 List of contents 
 Body text (introduction, sections, conclusion); 
 Reference list in alphabetical order and a standard format. 

c) The body text of the essay (introduction, sections and conclusions) is between 8 and 10 pages long (A4 
format). The title-page, the abstract, the table of contents and the references are not included in the page 
count. Annexes are not allowed! 

d) The lay-out of the text is subject to the following rules: 
 Texts are machine-written (no hand-written texts are allowed); 
 A 1.5-line spacing is applied with margins of 3 cm all round; 
 The text is typed in font “Verdana” size 9; 
 The pages are numbered; 
 Tables and images are titled and include a legend; 
 Reference is made to relevant literature by mentioning author(s) and publication year; 
 The text is printed double-sided and stapled.  

 
The essay must be handed in at the Student Affairs office (Mr. Marc Thoelen), by Tuesday 02 May 2017, 
12.00 at the latest. 
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You must also send an electronic version of the essay to lieselot.peeters@uhasselt.be (by the same deadline!) and 

you must upload your paper on Blackboard in order to check for plagiarism. 
 
 
2) Option 2: oral examination 
 
Students read a book from a given reading list and discuss three insights they gained from this book during an oral 
exam: 

a) Select and read a book from the list. 
b) Prepare a short powerpoint presentation (max. 10 slides) in English or Dutch including: 

 A brief summary of the book; 
 Three new insights concerning North-South relations that you gained from the book;  
 Build an arguments explaining why the book fits (or does not fit) into the North-South course; 

c) The exam lasts 20 minutes in total: 10 minutes presentation, 10 minutes discussion. 

 
Evaluation criteria: de presentation will be evaluated based on the following criteria:   

 Problem synthesis and analysis (35%);  
 Critical approach and argumentation (35%);  
 Structure and (academic) presentation style (30%).  

The dates for the oral examination of the first examination session will be communicated in due time.  
 
Retake exam: second examination session  

 

Note! : The retake exam will consist of a 10-page essay or an oral presentation of a book from the recommended 

reading list. Please send your preferred examination form to Lieselot.peeters@uhasselt.be BEFORE July 15th 2017 

 

 Deadline for the essay (both paper as well as electronic version) is Friday August 4th 2017, by 12.00h 

(noon), hand it in in threefold: 

 Paper version: at the Student Affairs office (Mr. Marc Thoelen) 

 Electronic version 

 Send it to Lieselot.peeters@uhasselt.be 

 Upload it on Blackboard!  

 

 The dates for the oral examination of the second examination session will be communicated in due time. 
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