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Paragraaf 1 - Algemene Bepalingen 
 
 
Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de OER 
 
Deze regeling bestaat uit een A en een B gedeelte. Dit opleidingsspecifieke gedeelte B hoort bij deel A 
van de regeling dat algemene bepalingen bevat met betrekking tot het onderwijs en de examens van de 
masteropleidingen van de Faculteit der Letteren, hierna te noemen: de faculteit. Deel B bevat oplei-
dingsspecifieke bepalingen met betrekking tot de opleiding Classical Studies. 
 
 
 

Paragraaf 2 - Toelating 
 
Artikel 2.1 - Vooropleiding 
 
1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van 

hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over kennis van, inzicht in en vakspecifieke vaardig-
heden betreffende de Griekse en Latijnse taal en cultuur, oude geschiedenis, klassieke en mediter-
rane archeologie en/of antieke wijsbegeerte op universitair bachelorniveau. 

2. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de 
Rijksuniversiteit Groningen of van een andere Nederlandse universiteit wordt geacht te beschik-
ken over de kennis, inzicht en vaardigheden, genoemd in het eerste lid sub a, en wordt uit dien 
hoofde toegelaten tot beide tracks van de opleiding. De bezitter van het diploma van de bache-
loropleiding Geschiedenis of Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen of van een andere 
Nederlandse universiteit wordt geacht te beschikken over de kennis, inzicht en vaardigheden, ge-
noemd in het eerste lid sub a, en wordt uit dien hoofde toegelaten tot de track Ancient History van 
de opleiding. 

3. De Toelatingscommissie dient bij het ontbreken van een bachelordiploma, na te gaan of de kandi-
daat toelaatbaar is op grond van het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van 
een graad Bachelor. 

4.  
 
 
Artikel 2.2 – Taaleis bij buitenlandse diploma’s 
 
1. Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat buiten Neder-

land is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand aan de inschrijving - ver-
plichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Engels, af te nemen door een door de 
Examencommissie aan te wijzen instantie. 

2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Engelse taal wordt voldaan door het met goed 
gevolg afleggen van een tentamen Engels op het niveau van het VWO-eindexamen of het beha-
len van de TOEFL iBT met een score van tenminste 90 (met een minimum score van 21 voor alle 
onderdelen) of een IELTS score van 6.5 (met een minimumscore van 6.0 voor alle onderdelen). 

 
 
Artikel 2.3 Toelating tot Mastertracks 
 
Voor de verschillende Mastertracks van deze opleiding gelden, in aanvulling op het in artikel 2.1 be-
paalde, de volgende toelatingsvoorwaarden: 

 
- Mastertrack Classics 

Het onderdeel Classics is alleen toegankelijk voor studenten die naar het oordeel van de examen-
commissie het Grieks en Latijn voldoende beheersen. Studenten met een bachelordiploma GLTC 
voldoen aan deze eis. 

 
 
 



Deel B MA-OER Oudheidstudies 2017-2018,  pagina 3 

 
 
Paragraaf 3 – Inhoud en inrichting van de opleiding 
  
 
Artikel  3.1 -   Studielast 
 
1.   De opleiding heeft een studielast van  60 ECTS. 
2.   De studielast wordt uitgedrukt in hele ECTS. 
 
 
Artikel 3.2 - Eindkwalificaties van de opleiding 
 
Dublin Descriptoren Een afgestudeerde Master Classical Studies heeft: 

Kennis en inzicht 
 
1. Heeft aantoonbare kennis en inzicht, geba-
seerd op de kennis en het inzicht op het ni-
veau van Bachelor en die deze 
overtreffen en/of verdiepen, alsmede een 
basis of een kans bieden om een originele 
bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of 
toepassen van ideeën, vaak in onderzoeks-
verband. 
 

1.1  op gevorderd niveau specialistische kennis van 
en inzicht in de Griekse en Latijnse taal en cul-
tuur dan wel de Oude Geschiedenis; 

1.2  specialistische kennis van en inzicht in een 
letterkundig of taalkundig aspect van het 
Grieks en/of Latijn, dan wel een periode of 
thema van de Oude Geschiedenis; 

 
1.3  gevorderde kennis van en inzicht in theorieën, 

methoden en technieken van de Griekse en La-
tijnse taal en cultuur en de Oude Geschiedenis; 

  
Toepassen kennis en inzicht 
 
2. Is in staat om kennis en inzicht en pro-
bleemoplossende vermogens toe te passen in 
nieuwe of onbekende omstandigheden bin-
nen een bredere (of multidisciplinaire) con-
text die gerelateerd is aan het vakgebied; is 
in staat om kennis te integreren en met com-
plexe materie om te gaan. 

 

 

2.1  vermogen  de voor de beide specialisaties geëi-
gende methoden en technieken van weten-
schappelijk onderzoek toe te passen; 

 
2.2  het vermogen om zelfstandig en op weten-

schappelijke wijze primaire teksten en weten-
schappelijke literatuur te verzamelen en in hun 
samenhang en complexiteit kritisch te bestude-
ren en te analyseren; 

 
2.3  het vermogen om de opgedane kennis en theo-

rieën, methoden en technieken toe te passen in 
de beoordeling van onderzoek binnen de eigen 
discipline of de maatschappelijke praktijk; 

 
Oordeelsvorming 
 
3. Is in staat om oordelen te formuleren op 
grond van onvolledige of beperkte informatie 
en daarbij rekening te houden met sociaal- 
maatschappelijke en ethische verantwoorde-
lijkheden, die zijn 
verbonden aan het toepassen van de eigen 
kennis en oordelen. 
 

3.1  het vermogen om op systematische en creatie-
ve wijze om te gaan met complexe weten-
schappelijke en maatschappelijke vraagstuk-
ken en het vermogen tot het vormen van ge-
fundeerde oordelen; 

3.2  het vermogen om onafhankelijk, kritisch, lo-
gisch gefundeerd en ethisch verantwoord te 
oordelen over wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van de Griekse en Latijnse taal en 
cultuur dan wel de Oude Geschiedenis; 

 
3.3 een kritische en integere houding ten opzichte 

van de wetenschap  en de maatschappij met 
besef van de eigen standplaatsgebondenheid; 

 
Communicatie 
 
4 Is in staat om conclusies, alsmede de ken-
nis, motieven en overwegingen die hieraan 

4.1  het vermogen om op wetenschappelijk verant-
woorde wijze schriftelijk en mondeling te rap-
porteren over de resultaten van eigen onder-
zoek en dat van anderen; 
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ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbel-
zinnig over te brengen op een publiek van 
specialisten of niet- specialisten. 

 

 

 
4.2  het op heldere wijze presenteren van opinies, 

mondeling en schriftelijk voor een publiek van 
vakgenoten en leken, en met hen van gedach-
ten te wisselen; 

 

Leervaardigheid 
 
5. Bezit de leervaardigheden die hem of haar 
in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan 
met een grotendeels zelfgestuurd of auto-
noom karakter. 

 

 

5.1  het vermogen om kennis en begrip zelfstandig 
uit te breiden vanuit het besef dat het vakge-
bied van Oudheidstudies voortdurend in bewe-
ging is;  

 
5.2  het vermogen zich te oriënteren op de ar-

beidsmarkt, het op academisch niveau te ver-
richten van werkzaamheden die passen binnen 
de beoogde werksfeer en te functioneren in een 
vakgerelateerde werkomgeving;  

 
5.3  het vermogentaken zelfstandig te  plannen  en 

uit te voeren op een professioneel niveau en 
het vermogen op effectieve wijze te leren en de 
beschikbare tijd in te delen, alsmede om te 
gaan met deadlines; 

 
5.4  het vermogen effectief en efficiënt gebruik te 

maken van ICT als studie- en communicatie-
middel. 

 
 
Zie bijlage 1 voor de Matrix gerealiseerde eindkwalificaties/ onderwijsmodulen van de opleiding. 
 
 
Artikel 3.3 - Taal van de opleiding 
 
1. De opleiding wordt in het Engels verzorgd. 
2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding in het Neder-

lands worden verzorgd, conform de Gedragscode Voertalen van de RUG. 
3. De scriptie/eindopdracht dient in het Nederlands of Engels te worden gesteld. De scrip-

tie/eindopdracht mag alleen dan in een andere taal worden gesteld indien daartoe door de exa-
mencommissie toestemming is verleend. 

 
 
Artikel 3.4 -  Mastertracks  
 
De opleiding kent de volgende Mastertrackss: 
 
nr. Mastertracks 
1 Classics 
2 Ancient History 
 
 
Artikel 3.5 - Samenstelling Mastertracks  
 
Binnen de Mastertracks  Classics en Ancient History is er telkens de volgende opzet: 20 ECTS verplich-
te onderdelen binnen de specialisatie, 20 ECTS aan interdisciplinaire  en/of onderzoekscolleges en 20 
ECTS voor  de Ma-scriptie binnen de specialisatie. 
 
Mastertrack Classics 
De vakken Commentaarcollege Grieks en Latijn en Themacollege Grieks en Latijn zijn verplicht, even-
als een scriptie op het gebied van Grieks en Latijn. 
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Verplichte onderdelen 
nr. Onderdeel omvang 
1 Commentaries Greek and Latin Texts 10 ECTS 
2 Theme  Greek and Latin 10 ECTS 
 Interdisciplinair onderzoekscollege * 10 ECTS 
 Keuzeruimte/Stage* 5/10 ECTS 
3 Landscape and Memory 5 ECTS 
4 Ma-scriptie GLTC 20 ECTS 
*In plaats van het Interdisciplinair onderzoekscollege of de Keuzeruimte/stage kunnen studenten een 5 0f 10 
ECTS onderdeel uit het landelijke programma MasterLanguage Klassieke Talen (zie 
http://masterlanguage.nl/cursusaanbod/klassieke-talen) opnemen in hun programma. 

 
Mastertrack Ancient History 
De vakken Onderzoekscollege Oude Geschiedenis 1 en Onderzoekscollege Oude Geschiedenis 2 zijn 
verplicht, evenals een scriptie op het gebied van Oude Geschiedenis. 
 
Verplichte onderdelen 
nr. Onderdeel omvang 
5 Research Seminar Ancient History 1 10 ECTS 
6 Research Seminar Ancient History 2 10 ECTS 
3 Landscape and Memory 5 ECTS 
 Keuzeruimte*  10 ECTS 
 Keuzeruimte /Stage * 5/10 ECTS 
4 Ma-scriptie Oude Geschiedenis 20 ECTS 
*De Keuzeruimte of Keuzeruimte/Stage kan ook voor 5 of 10 ECTS worden ingevuld met een studieonderdeel uit 
het landelijke programma MasterLanguage Klassieke Talen (zie 
http://masterlanguage.nl/cursusaanbod/klassieke-talen). 

 
Keuzemodules voor beide Mastertracks  
nr. Onderdeel omvang 
1 Commentaries Greek and Latin Texts (voor Mastertrack Ancient History) 10 ECTS 
2 Theme Greek and Latin (voor Mastertrack Ancient History) 10 ECTS 
4 Research Seminar Ancient History 1 (voor Mastertrack Classics) 10 ECTS 
5 Research Seminar 2 (voor Mastertrack Classics) 10 ECTS 
6 Research Seminar Classical&Mediterranean Archaeology 1 10 ECTS 
7 Research Seminar Classical&Mediterranean Archaeology 2 10 ECTS 
 Interdisciplinair onderzoekscollege 3 10 ECTS 
8 Greek Epigraphy 5 ECTS 
9 Greek Epigraphy: Essay 5 ECTS 
Bij de keuzemodules kiest de student een van bovenstaande onderdelen of een onderwerp op het gebied van de 
oudheid uit het aanbod vanClassics, Ancient History, Archeologie, Europese talen, Wijsbegeerte, Godgeleerdheid 
of Rechten. Ook mag na goedkeuring door Examencie. een module Geschiedenis worden gevolgd door degenen 
die instromen met een Ba-diploma Geschiedenis, een stage, of modules GLTC/Oude Geschiedenis aan een andere 
universiteit. 

 
Alle onderdelen zijn opgenomen in de digitale universitaire onderwijscatalogus, OCASYS 
 
2. De onderwijs- en toetsvormen van de hierboven genoemde onderdelen zijn vastgelegd in de stu-

diehandleiding van het betreffende onderdeel en in het toetsplan van de opleiding. 
 
 
 

Paragraaf 4 – Toetsen en tentamens van de opleiding 
 
 
Artikel 4.1 - Verplichte volgorde 
 
Aan het tentamen van de hierna te noemen onderdelen kan niet eerder worden deelgenomen dan 
nadat aan het tentamen van de daarbij vermelde onderdelen met goed gevolg is deelgenomen: n.v.t. 
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Paragraaf 5 - overgangs- en slotbepalingen  
 
Artikel 5.1 - Wijzigingen 
 
1. Wijzigingen van deel A van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, na overleg met, 

en waar nodig met instemming van,  de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 
2. Wijzigingen van deel B van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, na advies en/of 

instemming van de Opleidingscommissie en   de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastge-
steld. 

3.    Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belan-
gen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

4.    Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige andere beslissing, 
die krachtens deze regeling door de Examencommissie is genomen ten aanzien van een student. 

 

 

Artikel 5.2 - Bekendmaking 
 
1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de 

Regels en Richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging 
van deze stukken. 

2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde 
stukken verkrijgen. De bedoelde stukken zijn tevens digitaal toegankelijk op de facultaire website 
via ‘my university’.  

 
 
Artikel 5.3 - Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2017.  
 
Deze regeling is vastgesteld  door het bestuur van de Faculteit der Letteren op 19 september 2017 
met instemming  van de faculteitsraad en de opleidingscommissie op de daartoe wettelijk bepaal-
de onderdelen. 
 
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Matrix gerealiseerde eindkwalificaties/ onderwijsmodulen van de opleiding 
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Matrix gerealiseerde eindkwalificaties / onderwijsmodulen Masteropleiding Oudheidstudies 
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