CURRICULUMADVIES
&
PROGRAMMAWIJZIGING

• 22 september 2017: deadline herinschrijving
• 31 oktober 2017: deadline indienen curriculum in OASIS als “voorstel” (niet als ontwerp)
• 15 november 2017: finale datum goedkeuring curriculum door FSA
Echter: het is in jullie voordeel om het curriculum zo snel mogelijk samen te stellen!

• De curriculumcommissie:
✓ Examencommissie: Prof. David Van Rooij (vz), Prof. Kristine Walraevens (secr.)
✓ Opleidingscommissie: Prof. Stephen Louwye (vz)
• Facultaire StudentenAdministratie: Joeri Delamane, Iona Tielemans
• Facultaire Studietrajectbegeleider: Beata De Vliegher
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http://www.ugent.be/we/nl/onderwijs/monitoraat/git.htm
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• GIT = GeÏndividualiseerd Traject (vanaf 30 SP behaald uit 1ste Bachelor)

• Maak tijdig een afspraak per E-mail met de betrokken lesgever (E-mail etiquette!)
• Iedereen is welkom op feedback, geslaagd of niet: probeer jezelf altijd te verbeteren!
• Sterk aangeraden voor alle niet-geslaagden, zelfs als je denkt dat je weet waarom…

• Welke informatie kan je krijgen?
1. Overzicht examenvragen & antwoorden; achterhalen waar het fout liep en waarom
2. Studieadvies (voor het specifieke vak; bijkomende literatuur…)
3. Bespreking “vrijstellingen” (practicum, taak, noodzaak bijwonen hoorcollege’s)
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• 1 “Modeltraject” jaar telt 60 SP = “belasting” 1 volledig jaar (lessen, studietijd, examens, …)
• Het curriculum bedraagt bij voorkeur 60 SP (180 SP nodig voor Ba, 120 voor Ma)
✓ Afwijking kan als som van de vakken ≠ 60 SP
✓ Maximaal 70 SP ! We raden dit echter af (eigen verantwoordelijkheid)
➢ Aanzienlijke verzwaring studieprogramma
➢ Grotere kans op overlap les- en examenroosters
• Het curriculum wordt samengesteld voor 1 volledig academiejaar: geen “tweede keuze”
• Bij afstuderen (Ba of Ma):
✓ Je màg meer dan 180 SP of 120 SP opnemen, maar niet méér dan 1 vak!

➢ 122 kan, met 1 keuzevak van 3 SP (anders 119 SP)
➢ 123 kan niet, met 1 (of meer) keuzevak(ken) van 3 SP
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• Het volgen van dit advies is niet afdwingbaar! Dit is jullie eigen verantwoordelijkheid
• Echter: het niet volgen van dit advies verkleint de slaagkansen…
• “Gevolgd” versus “Behaald”
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• Bachelorproject:
• Alle SP van 1ste Bachelor en minstens 40 SP van 2de Bachelor
• Toegang Master:
• Alle SP van 1ste Bachelor, 80 SP van 2de en 3de Bachelor
• Minstens 50 SP uit 2de Bachelor
• (Professionele) Stage:
• Bachelorproject behaald en voldoen aan eisen van Master of Science in de Geologie
• Melding uiterlijk tegen 30 september 2017 bij Prof. D. Van Rooij
• Masterproef:

• Bachelordiploma moet behaald zijn

Hierop worden geen uitzonderingen toegelaten!
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1. Bestudeer de ECTS fiche van het beoogde keuzevak – contacteer lesgever bij twijfel
2. Selecteer bij voorkeur uit “elective courses” Master of Science in Geology
➢ Optimale verdeling les- en examenrooster
3. Keuzeaanbod Vlaamse Gemeenschap
➢ “Vrije keuze” binnen de UGent, KULeuven, VUB, UA,…
➢ Maar er zijn enkele voorwaarden:
•

Vakken moeten betrekking hebben tot opleiding Geologie

•

Geen vakken van Bachelor opleidingen

•

Overlap les- en examenrooster is op eigen verantwoordelijkheid

•

Vakken bij voorkeur gedoceerd in het Engels

•

Bespreek voorkennis met de betrokken lesgever – maak jezelf bekend!

•

Goedkeuring curriculumcommissie is nodig
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