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MEDEDEUNG AAN DE STUDENTEN 

Aanvang academiejaar 1975-1976 : 06/10/1975 
1976-1977: 04/10/1976 

Aanvang tweede semester : 02/02/1976 

Vakantieperioden: 22/12/1975.-03/01/1976 
05/04/1976- 19/04/1976 
26/07/1976-11/09/1976 

Studie-inlichtingen en -getuigschriften te bekomen : 
- woensdagnamiddag, tussen 14 en 1_7 u. 
- vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 11 ·u. 
bij de hierna vermelde pedellen en wd.-pedel voor hun respectieve faculteiten, instituten, 
centra en school: 

A. DE RAES, Blandijnberg 2, bureau 0.60 , 
-faculteit van de letteren en wijsbegeerte. 

H. MABILDE, De Pintelaan 135, Blok A, bureau 0.11 
- faculteit van de geneeskunde (de tandheel_kunde uitgezonderd), Biochemisch Centrum. 

E. ~ALFUET, J. Plateaustraat 22,. bureau C.0.04 
- faculteit van de farmacie, faculteit van de toegepaste wetenschappen. 

M. NIEMEGEERS (echtg. VAN DE PUTTE), Coupure 533, bureau 159 
- faculteit van de landbouwwetenschappen, faculteit van de diergeneeskunde. 

· H. RAES, Pasteurlaan 2, bureau 111.044 
- faculteit voor psychologische en pedagogische wetenschappen, hoger instituut voor 

k~nstgeschiedenis en oudheidkunde, faculteit van de economische w~tenschappen. 

E. VERBEKEN, Ledeganckstraat 35, bureau 3.0.05 
- faculteit van de wetenschappen 

U. WILI.;EMS, Universiteitstraat 8, bureau 1.59 
- faculteit van de rechtsgeleerdheid, School voor Criminologie, hoger instituut voor 

stedebouw, ruimtelijke orqening en ontwikkeling. 

G. DE SMAELE, St. Pietersnieuwstraat 25, le kelderverdieping, bureau 06 
- faculteit vap de geneeskunde (afdeling : tandheelkunde), Interfacultair Centrum voor 

lucht, water- en bodemverontreiniging, Interfacultair Centrum voor Ontwikkelings
samenwerking, Interfacultair Centrum voor Informatica, Hoger instituut voor lichame
lijke opvoeding. 

LET OP ! - Iedere .verandering van studiegroep moet aan de Rector schriftelijk worden 
aangevraagd vóór 1 november 197 5. 

- Na deze datum wordt desgevallend een tweede inschrijving vereist. 

Volgende diensten kunnen eveneens geraadpleegd worden (uitgezonderd woensdagvoormid
dag en zaterdag) : 

1. De sociale Dienst: Kantienberg 40- Tel. 22.69.61. 
a. Leiding: 

- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op woensdag). 
- woensdagnamiddag tussen 13u30 en 1 7 u. 
- op afspraak. 

b. Afdeling studiebeurzen : 
- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op woensdag). 

's namiddags tussen 13u30 en 1 7 u. 
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c. Afdeling kamerdienst : 
- iedere namiddag, tussen 13.30 en 17 u. 

d. Afdeling jobdienst : 
- 's voormiddags tussen 9 en 12u. (behalve op woensdag). 
- 's namiddags tussen ~3u30 en 17u. 

e. Afdeling buitenlandse studenten : 
- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op woensdag). 
- 's namiddags tussen 13u30 en 17 u. 

2. Dienst voor Inwendige Ziekten- Tel. 22.57.41 {10 lijnen)- toestel 2335 . . 
Afdeling: Algemene Inwendige Ziekten (poliklinische consultaties) Academisch 
Ziekenhuis. · 
Medische hulp aan studenten. 
Consultatie : woensdagnamiddag van 14 tot 16 u. 

3. Dienst voor Studieadveis, Bagattenstraat 168- Tel. 23.88.77. 
- iedere voormiddag, tussen 8.30 u en 12 u; 
- iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u. 

4. Plaatsingsbureau voor Afgestudeerden, Bagattenstraat 168 -Tel. 23.88.77. 
- iedere voormiddag tussen 8.30 u en 12 u; 
- iedere namiddag, tussen 14 u en 1 7 u; 

5. Bureau voor Psychologische Raadgeving, Kantienberg 38 -Tel. 21.29.61 
iedere voormiddag, tussen 9 u en 12 u; 
iedere namiddag, tussen 14 u en 17 u. 

6. Dienst voor Levende Talen 

* ** 

Zoals elk jaar organiseert de dienst voor Levende Talen van de Rijksuniversiteit te Gent 
taalcursussen voor de ganse Universitaire Gemeenschap. NEDERLANDS (Taalbeheer
sing), FRANS, ENGELS, DUITS, SPAANS, ITALIAANS, RUSSISCH. 
Er worden algemene taalcursussen en taalcursussen over een bepaald vakgebied ge
geven. 
Een volledige cursus omvat 20 lesuren van 90 minuten. 
Inschrijvingen op het secretariaat van de Dienst voor Levende Talen, Universiteitstraat 
8, 9000 Gent, 1e verdieping, van 8~ tot 12 en van 13% tot 16 uur tot en met 10 
oktober 1975. 
Geen inschrijvingsgeld en geen examens. Wie regelmatig de lessen heeft gevolgd, 
ontvangt een getuigschrift. 
Alle verdere inlichtingen kan u vinden op de affiches verspreid in de Universitaire 
gebouwen en op het Secretariaat van de Dienst voor Levende Talen. 
Aanvang der lessen : MAANDAG 13 oktober 197 5. 
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Leergangen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Plaats 

/ 

Nederlands, Taalbeheersing 15-16%. Auditorium Dienst Levende Talen 

Algemeen Frans 1e niveau 18-19Yz Univ.;8 Aud. 5 
Algemeen Frans 2e niveau 18-19Yz Univ., 8 Aud. 5 
Algemeen Frans Romaanse 13Vz-15 Auditorium Dienst Levende Talen 

Vaktaal Frans Economie 1e niv. 13Vz-15 8Vz-10 Univ., 8 Aud;. 4 
groep 1 

;_~ groep2 Auditorium Dienst Levende Talen · 
Vaktaal Frans Economie 2e niv. 1()-llYz Auditorium Dienst Levende Talen 
Vaktaal Frans Rechten 17-18Yz 13Vz-15 Univ., 2 Aud. C 

groep 1 groep 2 

Algemeen Engels 1e niveau . 18-19Yz Univ., 8 Aud. 4 
Algemeen Engels 2e niveau 18-19Yz Univ., 8 Aud. 4 
Vaktaal Engels wetenschappen - 17Vz-19 Auditorium Dienst Levende Talen I Vaktaal Engels Economie 1e niv. 13Yz-15 Auditorium Dienst Levende Talen 0\ 

I groep 1 
15Yz-16Yz Auditorium Dienst Levende Talen 
groep2 -

Vaktaal Engels Economie 2e niv. 15*-17v.a Auditorium Dienst Levende Talen 

Algemeen Duits 1e niv. 18-19Yz Blandijnberg, 2,Sem. Duitse Taalk. 
Algemeen Duits 2e niv. 

~ 18-19Yz 

Italiaans 1e jaar 18-19Yz . Univ., 8 Aud. 4 
Italiaans 2e jaar later te bepalen 

.Spaans 1e jaar 18-19Yz I; Univ., 2 Aud. B 
Spaans 2e jaar 18-19Yz Auditorium Dienst Levende Talen 
Russisch 1e jaar 181/..-193,4 Univ., 4 Aud., 1 Nieuwbouw 
Russisch 2e jaar later te Qepalen 

... 
-

,, 
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MEDEDEUNG I.V.M. DE VERPUCHTE VERZEKERING 
VOOR GENEFSKUNDIGE VERZORGING 

De studenten die in Be]gië onderwijs van het derde niveau volgen bij een instelling 
voor dagonderwijs (post-secundair onderwijs) worden · ervan verwittigd dat zij ver
zekeringsplichtig zijn bij toepassing van het koninklijk besluit van 28 juni 1969 tot · 
verruiming van de werkingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige ver
zorging tot de studenten/van het hoger· onderwijs. Deze verzekeringsplicht treft natuurlijk 
niet de studenten die reeds rechthebbenden zijn van een Belgisch of buitenlands, wettelijk 
of' reglementair stelsel van verplichte geneeskundige zorgenverzekering (o.a. als persoon 
ten laste of als werknemer). Het bestaan van een privaat verzekeringscontract ontslaat hen 
niet van deze verplichting. 

De betrokken studenten moeten zich derhalve aansluiten of inschrijven bij een· 
verzekeringsinstelling (een ziekenfonds of de hulpkas voor ziekte- en invaliditeits
verzekering) naar keuze. Daartoe dienen zij echter vooraf een getuigschrift aan te vragen 
bij hun onderwijsinstelling. 

De studenten worden er eveneens op gewezen dat bij laattijdige aansluiting alle 
vervallen maandelijkse bijdragen (100 F of 140 F indien de student personen ten laste 

.heeft) moeten worden eventueel verhoogd met 10 pct. De verzekeringsplicht neemt in 
beginsel een aanvang bij het begin van het eerste schoojaar (derde niveau); nochtans kan 
op aanvraag van de betrokkene de aansluiting reeds vanaf de datum 'van 1 juli toegestaan 
worden: ' 
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Toelatirigsvoorwaarden tot de onderscheidene graden, die 
aan de Rijksuniversiteit te Gent kunnen behaald worden 

DE ACADEMISCHE (OF WE;TTELIJKE) GRADEN 

A. Opsomming 

De academische graden, die aan de Rijksuniversiteit te Gent kunnen 
behaald worden, zijn de volgende : · 

kandidaat in de wijsbegeerte ; 
kandidaat in de geschiedenis; 
kandidaat in de klássieke filologie ; 
kandidaat in de Romaanse filologie ; 
kandidaat in de Germaanse filolbgie ; 
kandidaat in de rechten ; 
kandidaat in de wetenschappen; 
·kandidaat in de farmaceutische wetenschappen; 
kandidaat in de geneeskundige wetenschappen ; 
kandidaat in de· diergeneeskundige wetenschappen ; 
kandidaat in de tandheelkunde ~ · 
kandidaat burgerlijk ingenieur ; 
kandidaat-landbouwkundig ingenieur ; 
licentiaat in de wijsbegeerte ; 
licentiaat in de geschiedenis ; 
licentiaat in de klassieke filologie ; 
licentiaat in de Romaanse filologie ; 
licentiaa{ in de Germaanse filologie ; 
licentiaat in de rechten ; 
licentiaat in het notariaat ; 
licentiaa.t in de wetenschappen ; 
~centiaat in de tandheelkunde ; . 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs ; 
doctor in de letteren en wijsbegeerte ; 
doctor in de rechten ; 
doctor in de wetensc}).appen ; 
doctor in de genées-, heel- en verloskunde ; 
doctor in de diergeneeskunde; 
apotheker ; · 
burgerlijk bouwkundig ingenieur ; 
burgerlijk metallurgisch ingenieur ; 
burgerlijk scheikundig ingenieur ; 
burgerlijk elektrotechnisch ingenieur ; 
burgerlijk werktuigkundig ingenieur ; 

' burgerlijk werktuigkUndig-elektrotechnisch ingenieur ; 
burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur; 
burgerlijk ingenieur-architect ; 
burgerlijk ingenieur der textielnijverheid ; 
landbÖuwkundig ingenieur ; 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën ; 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 
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B. Toelatingsvoorwaarden 

I. 

Worden, met ingang van oktober 1965, toegelaten tot alle universi-
taire studiën welke voorbereiden op een wettelijke graad (behalve tot de 
studiën van burgerlijk ingen~eur) : 

A. de houders van een getuigschrift van hogere middelbare studiën, die 
bovendien het bekwaamheidsdiploma, dat toegang verleent tot het hoger 
onderwijs, hebben behaald. 

- Het getuigschrift van hoger middel baar onderwijs en het bekwaam-
heidsdiploma worden uitgereikt : I 

I. door de inrichtingen voor hoger middelbaar onderwijs (athenea, lycea 
en colleges) ; 

2. door de lagere normaalscholen ; 
3. door de examencommissie van de staat voor het hoger secundair onder

wijs. 

B. De houders van het diploma van een hogere secundaire technische 
school, van het kunstonderwijs of van bewaarschoolonderwijzeres, die boven
dien het be.kwaamheidsdiplorm hebben behaald dat toegang verleent tot het 

, hoger onderwijs. 

- Het diploma van een hogere secundaire technische school wordt uit
gereikt : 

1. door een inrichting voor technisch onderwijs, die beschikt over afdelin-
gen voor hoger secundair technisch onderwijs ; ' 

2. door de examencommi~sie van de staat voor het hoger secundair tech-
nisch onderwijs. · 

- Het diploma van het kunstonderwijs wordt uitgereikt door een inrich
ting, waarvan het onderwijsniveau bij k9ninklijk besluit als gelijkwaardig met 
het hoger secundair technisch onderwijs is erkend. 

-Het diploma van bewaarschoolonderwijzeres wordt uitgereikt : 
1. door een inrichting voor lager normaal ondérwijs ; 
2. door de examencommissie van de staat voor het normaal onderwijs voor 

bewaarschoolonderwijzeressen. 
· - Het bekwaamheidsdiploma wordt uitgereikt : 

1. voor c:Ie leerlingen van de industrieel-wetenschappelijke afdeling van een 
hogere secundaire technische school : door de school zelf of door de 
examencommissie van de staat ; 

2. - voor de leerlingen van de andere afdelin
gen van een hogere secundaire technische 
school; . 

- voor de leerling~n van de inrichtingen 
voor kunstonderwijs ; 

- voor de houders van het door de , 
examencommissie van de staat uitge
reikte diploma van een hogere secundaire 

· technische school. 
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3. voor de houders van een diploma voor bewaarschoolonderwijseres uit
gereikt door een inrichting voor lager normaalonderwijs of door de 
examencommissie van de staat voor het normaalonderwijs voor bewaar
schoolonderwijzeressen, door de examencommissie van de staat voor 
het normaalonderwijs voor bewaarschoolonderwijzeressen. 

C. De houders van een diploma, waaruit blijkt dat zij geslaagd zijn voor 
het toelatingsexamen, en dat uitgereikt is : 

1. door een examencommissie, ingesteld door een universiteit of daarmee 
gelijkgestélde inrichting, voor de toelating tot de graden van kandidaat 
in de wiskundige wetenschappen, kandidaat in de natuurkundige weten
schappen, kandidaat-landbouwkundig ingenieur of kandidaat burgerlijk 
ingenieur. 

2. door de examencommissie van de staat voor het hoger middelbaar 
onderwijs, voor de toelating tot de graad van .kandidaat-burgerlijk 
ingenieur. 

D. De houders van een diploma van geaggregeerde voor het lager secun-
dair onderwijs, algemene vakken. · 

E. De houders van een diploma van technisch ingenieur. 

F. · De houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle 
afdelingen), behaald vóór I januari 1965 en die bovendien een wettelijke of 
wetenschappelijke graad van kandidaat hebben behaald in een universiteit, 
een daarmede gelijkgestelde inrichting of vóór de examencommissie van de 
Staat voor het universitair onderwijs. 

G. De houders van diploma's ofgetuigschriften, behaald in buitenlandse 
inrichtingen voor secundair onQerwijs of in krachtens een internationale 
overeenkomst in België opgerichte inrichtingen' voor secundair onderwijs, 
die gelijkwaardig erkend· zijn met de gehomologeerde diploma's en getuig
schriften van het hoger middelbaar onderwijs en van het h9ger secundair 
technisch onderwijs onder bij wettelijke .beschikkingen bepaalde yoor
waarden. 

Worden, met ingang van 1 oktober 1965, toegelaten tot de graad van 
kandidaat burgerlijk ingenieur en bovendien tot alle universitaire studiën 

. welke voorbereiden op een wettelijke graad, de houders van een diploma, 
waaruit blijkt dat zij geslaagd zijn voor het toelatingsexamen, en dat uitge
reikt is : 

1. door een examencommissie, ingesteld door een universiteit of daarmee 
gelijkgestelde inrichting, voor de toelating tot de graden van kandidaat
burgerlijk ingepieur ; 

2. door de e1xamencommissie van de Staat voor het hoger middelbaar 
onderwijs, voor de toelating tot de graad van kandidaat-burgerlijk 
ingenieur. 
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OVERGANGSBEPALINGEN 

' Voor de houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift oud 
stelsel (afdelingen Latijn-Grieks, Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, 
Wetenschappelijke of ·wetenschappelijke B), dat onder de vóór 1 januari 
1965 geldende voorwaarden behaald werd, blijft het universitair onderwijs 
toegankelijk onder de vóór deze datum geldende voorwaarden. 

Indien zij echter het voordeel van ,de omnivalentie willen genieten: 
moeten zij het bekwaamheidsdiploma behalen, dat toegang verleent tot<het 
hoger onderwijs ten overstaan van de examencommissie van de staat voor 
het hoger middelbaar ·onderwijs ; · · 

11. 

Niemand wordt toegelaten tot het examen : 
a) van licentiaat in de wijsbegeerte, indien 'hij niet de graad van kandidaat in 

de wijsbegeerte heeft behaald ; 
b) van licentiaat in de geschiedenis, indien hij niet de graad van kandidaat in 

de geschiedenis .heeft behaald ; 
c) van licentiaat in de klassieke filologie, indien hij niet de graad van kan di .. 

daat in de klassieke filologie heeft behaald ; · 
d) van licentiaat in de Romaanse filologie, indien hij niet de graad van kandi

daat in de Romaanse filologie heeft behaald ; 
e) van licentiaat in de Germaanse filologie, indien hij niet de graad van kandi

daat in de Germaanse filologie heeft behaald ; 
f) van licentiaat in de rechten, indien hij niet de graad van kandidaat in de 

rechten heeft behaald ; 
g) van licentiaat in het notariaat, indien hij niet de graad van licentiaat in de 

.. rechten heeft behaald ; 
h) van licentiaat in de wetenschappen, indien hij niet de overee~stemmen

de graad van kandidaat in de wetenschappen heeft behaald; 
.i) vari apotheker, indien hij niet de graad van kandidaat in de farmaceutische 

wetenschappen heeft behaald ; 
j) van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, indien hij niet de graad van 

kandidaat in de geneeskundige wetenschappen heeft beh.aald ; . 
k) van licentiaat in de tandheelkunde, indien hij niet hetzij de graad van 

kandidaat in de geneeskundige wetenschappen, hetzij de graad van kandi
daat in de tandheelkunde heeft behaa~ld ; 

I) van doctor in de diergeneeskunde, indien hij niet de graad van kandidaat 
in de diergeneeskundige wetenschappen heeft behaald ; 

m) van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, indien hij niet de 
graad van licentiaat in de wijsbegeerte , van licentiaat in de g~schiedenis, 
van licentiaat in de klassieke filologie, van licentiaat in de Romaanse filo
logie, van licentiaat in de Germaanse filologie of van licentiaat in de· · 
wetenschappen heeft behaald ; 
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n}van doctor in de letteren en wijsbegeerte, indien hij niet de graad van 
iicentiaat in de wijsbegeerte, van licentiaat in de geschiedenis, van licen
tiaat in de klassieke filologie, van licentiaat in de Romaanse filologie of 
van licentiaat in de Germaanse filologie heeft behaald ; 

o) van doctor in de rechten, indien hij niet de graad van licentiaat in de 
__ rechten heeft behaald ; 

p) van doctor in de wetenschappen, indien hij niet de graad van licentiaat in . 
de wetenschappen heeft behaald ; 

q) van burgerlijk ingenieur, indien hij niet de graad van kandidaat-burgerlijk 
ingenieur heeft behaald of de graad van onderluitenant-leerling aan de 
applicatieschool (artillerie en genie) ; · 

r) van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de 
landbouwindustrieën, indien hij niet de graad van kandidaat-landbouw-
kundig ingenieur heeft behaald ; · 

s) van geaggregeerde voor het hoger onderwijs, indien hij niet de overeen
stemmende graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte, in de rechten, 
in de wetenschappen, in de genees-, heel- en verloskunde; in de diergenees
kunde, van licentiaat in het notariaat, in de tandheelkunde, van apotheker, 
van burgerlijk ingenieur, van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur 

· voor de scheikunde en de landbouwindustrieën heeft behaald. 

111. 

Niemand wordt tot het examen toegelaten, zo hij niet aan zijn stlldiën 
de bij de wet voorgeschreven duur heeft gegeven. Deze duur wordt, voor de 
eerste graden, berekend met ingang van het tijdstip waarop de examinandus 
voldaan heeft aan de voorwaarden tot toelating tot de universitaire studiën, 
en voor de overige graden, met ingang van het tijdstip waarop de examinan
dus de ·onmiddellijk , voorafgaande graad verworven heeft. 
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DE WETENSCHAPPEUJKE GRADEN(*) 

A. Opsomming 

De wetenschappelijke graden, die aan de Rijksuniversiteit te Gent kun
nen behaald worden~ zijn de volgende : 

Kandidaat in de moraalwetenschap ; 
Kandidaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Kandidaat in de Oosterse filologie ; 
Kandidaat in de Slavische filologie ; 
Kandidaat in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Kandidaat in de.staats- en sociale wetenschappen ; 
Kandidaat in de lichamelijke opvoeding ; 
Kandidaat natuurkundig ingenieur ; 
Kandidaat in 4e economische wetenschappen ; 
Kandidaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Licentiaat in de moraalwetenschap ; 
Licentiaat in qe kunstgeschiedenis en ·oudheidkunde ; 
Licentiaat in de Oosterse filologie ; 
Licentiaat in de Slavische filologie ; 
Licentiaat ln de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Licentiaat in de staats- en bestuur-swetenschappen ; 
Licentiaat in de sociale wetenschappen ; 
Licentiaat in de diplomatieke wetenschappen ; 
Licentiaat in de pers- en communicatiewetenschap ; 
Licentiaat in de sociologie ; 
Licentiaat in de criminologie ; 
Licentiaat in de lichamelijke opvoeding;, 
Natuurkundig ingenieur ; · · 
Licentiaat in de economische wetenschappen ; 
Licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de moraalwetenschap ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de kunstgeschiedenis 

en oudheidkunde ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de Slavische filologie ; 
·Geaggregeerde ·voor het hoger secundair 'onderwijs in de Afrikaanse ·ge-

schiedenis en filologie ; · . 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en sociale 

wetenschappen ; , 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de lichamelijke 

opvoeding; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de handelsweten

schappen; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de psychologische en 

pedagogische wetenschappen ; 
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de. landbouwweten

. schappen; 

(*) Deze opsomming omvat niet de postgraduaat-cyclussen die in diverse faculteiten, 
instituten en centra kunnen gevo]gd worden. 
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Geaggregeerde voor het . hoger secundair onderwijs in de farmaceutische 
wetenschappen ; 

Doctor in de moraalwetenschap ; 
Doctor· in de kunstgeschiedenis en. oudheidkunde ; 
Doctor in de Oosterse filologie ; 
Do~tor in de Slavische filologie ; 
Doctor in de Afrikaanse geschiedenis en filologie; 
Doctor in de staats- en bestuurswetenschappen ; 
Doctor in de ·sociale wetenschappen ; 
Doctor in de diplomatieke wetenschappen ; 
Doctor in de pers- en communicatiewetenschap ; 
Doctor in de sociologie ; · 
Doctor in de criminologie ; 
Doctor in de lichamelijke opvoeding ; 
Doctor in de toegepaste wetenschappen ; ' 
Doctor in de economische wetenschappen ; 
Doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen ; 
Doctor in de landbouwkundige wetenschappen; 
Doctor in de farmaceutische wetenschappen ; 
Speciaal doctor in de moraalwetenschap ; 
Speciaal doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ; 
Speciaal doctor in de Oosterse filologie ; 
Speciaal doctor in de Slavische filologie ; 
Speciaal doctor in de Mrikaanse geschiedenis en filologie; 
Speciaal doctor in de· economische wetenschappen ; 
Speciaal doctor in de psychologis.che en pedagogische wetenschappen. 
Doctor in de tandheelkunde 

B. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij Koninklijk Besluit van 30 september 1964 

ARTIKEL 1. - De rijksuniversiteiten reiken uit : 
1° wetenschappelijke diploma's die overeenstemmen met de diploma's 

betreffende de wettelijke graden bepaald in de gecoördineerde wetten op het 
. toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire 
e~amens e); 

2° wetenschappelijke diploma's die niet overeenstemmen met de diplo
ma's betreffende de wettelijke graden e ). 

ARTIKEL 2. - De in art~ 1. 1 o. bedoelde diploma's worden uitgereikt 
onder dezelfde voorwaarden als de diploma's betreffende de overeen
komstige wettelijke graden. 

· Tot de studiën voor het verkrijgen van de graad van kandidaat worden. 
echter toegelaten : 

e) Zie A.p. 9: opsomming van de academische graden. . 
e) Zie de programma's van de onderscheiden faculteiten, school, instituten en centra der 

R.U.G. . 
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a) zij die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen bedoeld in hoofd-· 
stuk 11 van titel I van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire examens e ) ; 

b) zij die geslaagd zijn voor een toelatingsexamen ingericht door de 
universiteit ; ' 

c) zij die het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardig 
geachte studiën hebben gedaan en die door de Raad van Beheer op eens
luidend advies van de faculteit, vrijgesteld zijn van de toelatingsbewijzen 
bedoeld in hoofdstuk II van titel I van voornoemde wetten (3 ). 

Bovendien moeten de diploma's niet ter bekrachtiging worden voor
gelegd aan de bijzondere Commissie ingesteld bij art. 41 van genoemde 
wetten. 

ARTIKEL 3. - § 1. De in art. 1, 2°, bedoelde diploma's hebben betrek- . 
k~~: . 

· a) de graden van kandidaat, licentiaat, geaggregeerde voor het hoger 
secundair onderwijs, doctor, ingenieur of speciaal doctor ; 

b) gespecialiseerde studiën; 

S 2. De in § 1, a, bedoelde diploma's worden na 
examens uitgereikt onder de voorwaarden die de raad van beheer binnen de 
volgende grenzen bepaalt : 

1° tot de studiën voor het verkrijgen van de graad ·van kandidaat wor
den toegelaten : 

a) zij die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen bedoeld in 
hoofdstuk 11 van titel I van de gecoördineerde wetten op het toekennen van 
de academische graden en het programma van de universitaire. examens ; e ) 

b) zij die geslaagd zijn voor een toelating~examen ingericht door de 
universiteit ; · -

c) zij die het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardig ge
achte studiën hebben gedaan en die door de Raad· van Beheer, op eens
luidend advies van de faculteit, vrijgesteld zijn van de toelatingsbewijzen 

- bedoeld in hoofdstuk 11 van titel I van voornoemde wetten e ). 
2° toegelaten worden tot de studiën die leiden tot de graden van licen

tiaat of ingenieur, zij die de overeenkomstige graad van kandidaat hebben 
behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van geaggregeerde voor het 
hoger secundair' onderwijs, zij die de overeenkomstige graad van licentiaat 
hebben behaald; tot de studjën die leiden tot de graad van doctor, zij die de 
overeenkomstige graad van licentiaat hebben behaald; tot de studiën die 
leiden tot de graad van speciaal doctor, 'zii die de overeenkomstige graad van 
doctor hebben behaald; ' · 

3° de studiën van de examinandi moeten een minimumduur gehad 
hebben van: 

e) Zie B.I. p. IQ ·: toelatingsvoorwaarden tot de academische graden. 
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twee jaar voor de graad van kandidaat ; 
·· twee jaar voor de graad van licentiaat ; 
drie jaar voor de graad van ingenieur ; 
één jaar voór de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair 

onderwijs; 
~ één jaar voor de graad van doctor ; 

twee jaar voor de graad van speciaal doctor. 
Voor de eerste graad wordt de duur van de studiën gerekend van het 

tijdstip af waarop de examinandi voldaan hebben aan de toelatingsvereisten, 
voor de andere graden van het tijdstip af waarop de examinandi de onmiddel
lijk lagere graad behaald hebben. Wat de graad betreft van geaggregeerde 
voor het hoger secundair onderwijs mag nochtans van deze regel worden 
afgeweken. 

S 3. De in S 1, b, bedoelde diploma's worden onder de 
door de Raad van Beheer vast te stellen voorwaarden uitgerèikt aan de houders 
van het wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat, apotheker, 
ingenieur of doctor. ' 

ARTIKEL 4. - De Raad van Beheer kan de examinandi, die het bewijs 
leveren dat zij met goed gevolg studiên hebben gedaan die betrekking hebben 
op de stof van de examens, vrijstellen van de vereisten inzake het bezit van 
de getuigschriften voor toelating en inzake de duur van de studiën. 

Deze beslissing .wordt genomen op eensluidend a<;lvies van de faculteit, 
de school, het instituut of het interfacultair centrum. 

ARTIKEL 5. - De diploma's worden ondertekend door ten .minste vijf 
examinatoren eri medeondertekend door de rector. 

Ze vermelden de stof waarover het examen liep en bevestigen dat de 
reglementaire voorschriften wat betreft de duur van de studiën en de open
baarheid van de examens in acht werden genomen. Ze bevestigen bovendien 
dat degenen die ze behaald hebben, werkelijk leerling zijn geweest aan de 
universiteit. 

Wanneer de examinandi het voordeel van een afwijking hebben genoten 
~ngevolge art. 4, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op hun diploma's. 

C. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij besluit van de Raad van Beheer 
der Rijksuniversiteit te Gent van 26 februari ·1964, 17 januari 
1968 en 9 oktober 1968. 

ARTIKEL 1. - Behoudens de in art. 2, 1 o en 2°, koninklijk besluit van 
19 december 1962, ver}llelde personen mogen zich inschrijven voor de kan
didatuur in de moraalwetenschap : de houders van een gehomologeerd ge
tuigschrift van Latijn-wiskundige humaniora (*),, van Latijn-weten
-schappelijke humaniora (*), van modern-wetenschappelijke humaniora (*), 
van een gehomologeerd of erkend getuigschrift van modem-economische 
humaniora(*). 

(*) Behaald onder de voór 1 januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een 
bekwaamheidsdiploma v~ist was om universitaire studiën aan te vangen. 
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· - Behoudens de in art. 2 van het koninklijk besluit van 19 
december 1962 vermelde personen worden toegelaten tot de kandidatuur in 
de moraalweteNschap, degenen die slagen voor het toelatingsexamen dat 
wordt afgelegd ten overstaan van een door de Faculteit van de Letteren en 
Wijsbegeèrte aangestelde commissie en dat de volgende vakken omvat: 

1. Een verhandeling (in het Nederlands) ; 
2. Korte inhoud van ·en commentaar op een uiteenzetting van ongeveer 20 

minuten over èen onderwerp van algemene aard ; 
3. Franse taal (actief) ; 
4. Een vak te kiezen uit ( cf. leerplan van de nieuwe humaniora, wetenschap

pelijke af deling) ; 
~ geschiedenis ; 
- aardrijkskunde ; 
- biologie; 
-wiskunde; 
-Engels; 
- Duits (passief) ; 

5. Mondeling examen over algemene ontwikkeling. 

ARTIKEL 2.- Vervallen ingevolge verschijnen van het K.B. van 13 juni 
1964 hóudende oprichting van een. Hoger Instituut voor Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen. · 

ARTIKEL 3. - ... Versmolten met Art. 1, § 1 als gevolg van het 
Koninklijk Besluit van 24 februari 1971. 

ARTIKEL 4. - ... Opgeheven bij besluit van de Raad van Beheer van 
18 februari 1970. 

ARTIKEL 5. · - Behoudens de in art. 1, koninklijk besluit van 11 juli 
19 5 9, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandidatuur in de 
handelswetenschappen (bedoeld wordt economische wetenschappen) : de 
houders v~n een diploma A6/ Al van gegradueerde in de handelsweten
schappen, van gegradueerde van het hoger technisch ·Onderwijs, afdeling 
boekhouden en administratie of van gegradueerde .in de boekhoudkunde. 
(Aangevuld bij besluit van _de Raad van Beheer van de R.U.G. van 9 oktober 
1968) 

ARTIKEL 6. - Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van 
de wetenschappelijke graad van kandidaat iri de scheikunde, in de · aard- en 
delfstofkunde, in .. de aardrijkskunde, in de biologie, in de farmaceutische 
wetenschappen, ·in de diergeneeskundige wetenschappen of in de genees
kundige wetenschappen : de houders van een gehomologeerd getuigschrift 
vàn modem-wetenschappelijke humaniora, van een gehomologeerd óf erkend 
getuigschrift van modem-economische humaniora. · 
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ARTIKEL 7. - Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen vàn 
de wetenschappelijke graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of 
van licentiaat in de tandheelkunde : de houders van het wetenschappelijk 
diploma van kandidaat in de geneeskundige wetenschappen, uitgereikt door 
de Rijksuniversiteit te Gent, door de Vrije Universiteit te Brussel, door de 
Katholieke Universiteit te Leuven, door de Rijksuniversiteit te Luik of door 
de Universitaire facuiteiten "Notre Dame de la Paix" te Namen. 

Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van de weten
schappelijke graad van · apotheker : de houders van een wetenschappelijk 
diploma van kandidaat in de · farmaceutische wetenschappen uitgereikt door 
de Rijksuniversiteit te Gent, door de Vrije Universiteit te Brussel, door de 
Katholieke Universiteit te Leuven, door de Rijksuniversiteit te Luik of door 
de Universitaire faculteiten "Notre Dame de la Paix'·' te Namen. 

ARTIKEL 8. - Behoudens de in art. 1, koninklijk besluit van 28 
augustus 1945, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandida
tuur in de lichamelijke opvoeding : de houders van een gehomologeerd of 
erkend getuigschrift van modern-economische humaniora (*) 

ARTIKEL 9. - Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van de 
wetenschappelijke graad van doctor in de diergeneeskunde : de houders van 
een wetenschappelijk diploma van kandidaat in de diergeneeskundige 
wetenschappen, uitgereikt door de Faculteit van de Diergeneeskunde van de 
Rijksuniversiteit te Gent of door de Faculteit der veeartsenijkunde van de / 
Rijksuniversiteit te Luik. ' 

Nochtans moeten, uiterlijk bij het examen· van het derde doctoraat, de 
cursussen van de kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen en 
waarover nog geen examen werd afgelegd geregulariseerd worden. 

I 

ARTIKEL 10.- Alvorens tot de examens te worden toegelaten moeten 
de belanghebbenden het bewijs leveren, dat zij alle daartoe opgelegde voor
waarden vervullen; zij moeten onder meer het origineel van het vereiste 
diploma qf getuigschrift voorleggen. 

D. Toelatingsvoorwaarde bepaald bij besluit van het Vast Bureau · 
van de Rijksuniver.: iteit te Gent van 13 februari 1973 

De houders van een bt tenlands diploma of eindstudiegetuigschrift, dat 
toegang geeft tot één de · wettelijke academische graden van kandidaat 
vermeld in art. 1 van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en et programma van de universitaire· examens, worden 

(*) Behaald onder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een 
bekwaamheidsdiploma vereist was om universitaire studi~n aan te vangen. 
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toegelaten tot alle door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikte weten
, schappelijke graden van kandidaat die niet met de .wettelijke graden overeen

stemmen, met uitzondering van kandidaat natuurkundig ingenieur. 

11 

'.l 

E. Toelatingsvoorwaarden, bepaald bij de oprichtingsbesluite.n 
van de onderscheidene wetenschappelijke graden 

Zie de diverse faculteiten, school, instituten, centra, verder in de 
brochure. 

Om tot .de examens of examengedeelten te kunnen worden toegelaten 
moet bovendien de hierna volgende onontbeerlijke voorwaarde vervuld 
worden: 

Men moet "werkelijk leerling'' aan de universiteit geweest zijn, d.w.z. 
dat de colleges regelmatig en gedurende het ganse academisch jaar gevolgd 
werden. 

Reglement voor de organisatie van de examens tot het behalen van · 
wettelijke en wetenschappelijke graden. 

Reglement vastgesteld bij besluit mn de Raad van Beheer van 11 fuli · 
1973 en gewijzigd bij besluit van de Raad 'Van Beheer van 17 mei 1974. 

I. Organisatie van de examens en aanstelling 
van de examencommissies. 

ARTIKEL 1. - De examens worden georganiseerd door de raden van de 
faculteiten, scholen, instituten of centra. 

ARTIKEL 2. - . De examencommissies zijn samengesteld uit leden van 
het onderwijzend personeel. 

De leden van de examencommissie belast met het afnemen van het 
examen voor een studiejaar van een discipline zijn de leden van het onder
wijzend personeel die effectief de leerstol hebben gedoceerd, weze het een 
keuzevak, ongeacht of zij al dan niet verbonden zijn aan de faculteit, de 
school, het instituut of het centrum; indien aldus de getalsterkte vijf ·niet 
wordt bereikt, worden in de commissie titularissen van verwante cursussen 
opgenomen om het aantal leden op ten minste '{ijf te brengen. Wanneer het 
evenwel een bijkomend of aanvullend examen geldt of wanneet de éxamen
stof minder dan vijf cursussen omvat, bestaat de examencommissie uit ten 
minste drie leden. 
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Indien een leerstof tijdens het academisch jaar door een overeenkomstig I 

de wettelijke en reglementaire bepalingen aangestelde plaatsvervanger volle
dig gedoceerd is, maakt de plaatsvervanger van rechtswege deel uit van de 
examencommissie. Indien een reglementair aangestelde plaatsvervanger de 
stof gedeeltelijk gedoceerd heeft, beslist de raad van de faculteit, de school, 
het instituut of het . centrum wie tot de examencommissie bèhoort : de 
plaatsvervanger of plaatsvervangers (en, zo er meer zijn, welke), of de titu
laris, of de titularis en de plaatsvervanger(s). 

De faculteit, de school, het instituut of het centrum mag aan de in de 
alinea's 2 en 3 genoemde leden toevoegen de deken of de voorzitter en/ of de 
secretaris (indien de laatstgenoemde tot het onderwijzend personeel behoort) 
van de .faculteit, de school, het instituut of het centrum, of, in het geval van 
de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, de directeur van de Tech
nische Scholen. 

De in de alinea's 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde leden van de examen
commissie voor het laatste studiejaar van een discipline kunnen als leden van 
de examencommissie coöpteren de leden van het onderwijzend personeel of 
wetenschappelijk personeel, die zij overeenkomstig alinea 2 van artikel 10 
aangesteld hebben als commissarissen belast met de beoordeling van ver
handelingen van laatstejaarsstudenten in die discipline; de coöptatie van elke 
commissaris als lid van de examencommissie geldt alleen voor de beraad
slaging betreffende de examinandi, wier verhandelingen hij mede heeft be
oordeeld. 

Iedere examencommissie stelt haar voorzitter en haar secretaris aan. 

ARTIKEL 3. - Indien een lid van de examencommissie om een wettige 
reden (zoals ziekte, afwezigheid in het buitenland met toestemming van de 
rector, gevallen van overmacht) verhinderd is te ondervragen, deelt hij zulks 
onmiddellijk schriftelijk mede aan de voorzitter van de examencommissie. 

In dit geval mag de faculteit, de school, het instituut, het centrum en, in 
dringende gevallen, de examencommissie of, desnoods, de voorzitter van de 
examencommissie een lid van het onderwijzend of van' het wetenschappelijk 
personeel aanstellen om hem te vervangen. 

' 
Wanneer een lid van de examencommissie op de door de raad vastge-

stelde dagen en uren niet ondervraagt, mag hij door de · commissie of, des
noods, door de voorzitter van ·de examencommissie vervangen worden door 
een ander lid. De voorzitter meldt een en ander aan de rector. 

ARTIKEL 4. - De faculteiten, scholen, instituten of centra regelen op 
de volgens hen meest geschikte manier ·de roosters van de mondelinge, schfif
telijke en praktische examens, alsmede de orde waarin de examinandi zich 
voor de examens moeten aanmelden. ,. 

In het bijzonder moeten de examinatoren die in het begin van de eerste 
examenperiode, waarvan sprake in artikel 6, wensen te ondervragen, daartoe 
de toestemming van de faculteit, de school, het instituut of het centrum 
verkrijgen; zij stellen, met de instemming van de faculteit, de school, het 
instituut ofhet centrum de rooster van hun ondervragingen derwijze samen, 
dat de ondervragingen het normaal verloop van het onderwijs niet hinderen .. 
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Ondervragingen mogen slechts · plaatshebben over cursussen waarvan de 
leerstof in een bepaald studiejaar volledig gegeven is. 

ARTIKEL 5. - Vóór de aanvang van de examens delen de faculteiten, 
scholen, instituten of centra aan de rector de rooster mede van de examens, 
met vermelding van de lokalen waarin de ondervr~gingen zullen geschieden. 

IJ. Examenperioden 

ARTIKEL 6. - Er worden jaarlijks twee perioden vastgesteld waarin de 
examens mogen worden georganiseerd . 

. De eerste vangt aan op de maandag· van de zestiende week van het 
academisch jaar en eindigt op de zaterdag van de tweeënveertigste week van 
p.et academisch jaár. Gedurende deze eerste periode mogen evenwel geen 
examens word~n afgenomen tijdens de maanden maart en april, en tussen I 
en 15 mei mogen alleen praktische (onder meer klinische) examens worden 
afgenomen. 

De tweede vangt aan op de maandag van de vijftigste week van het 
academisch jaar en eindigt vóór I november va~ het daaropvolgende acade-
mischjaar. · 

De examens mogen uitsluitend tijdens·die perioden plaatshebben. 

Waar het nodig is kunnen de faculteiten, in afwijking van de voorgaande 
alinea's, ten behoeve van de licentiaten die de aggregatie voor het hoger 
secundair onderwijs wensen te behalen, een buitengewone examenperiode 
organiseren die gedeeltelijk of zelfs geheel mag vallen in de eerste periode, 
waarvan sprake in het begin van dit artikel. 

ARTIKEL 7. - In geen geval mag op zon- en feestdagen of tijdens de 
vakanties worden ondervraagd; op de andere dagen mag worden ond~rvraagd 
tussen 8 eri 19 uur. De examinandi die volgens de rooster vóór de middag 
worden opgeroepen moeten vóór lUnchtijd worden ondervraagd; zij die na de 
middag worden opgeroepen moeten vóór 19 uur worden ondervraagd. 

. ARTIKEL 8. - Het examen over· alle cursussen voor een bepaald studie
jaar van een bepaalde discipline wordt voor gesloten verklaard onmiddellijk 
na de proclamatie van al de resultaten voor dat studiejaar van die discipline 
of voor een groep examinandi van dat studiejaar. 

Alvorens een examinandus die aan de eerste examenperiode heeft deel
genom~n, zich voor de tweede examenperiode mag aanmelden, moet een 
beraadslaging hebben plaatsgehad over het geheel van de examenstof van zijn 
studiejaar. · · 

///. Werkzaamheden van de examencommissie 

ARTIKEL 9. - De examens omvatten naast (een) mondeling(e) ge
deelte(n) ook de bij wet of besluit of door de examencommissie opgelegde 
schriftelijke ge deel ten. 
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Iedere examinandus mag, wanneer hij daartoe ernstige redenen kan 
laten gelden, aan de voorzitter van de examencommissie de toelating vragen 
om, in plaats van het mondelinge ~xamen, een schriftelijk examen · af te 
leggen, hetzij over de stof van een of meer cursussen, hetzij over de volledige 
examenstof. 

ARTIKEL 10. - De examens worden afgelegd voor een of meer leden 
van de examencommissie. . ' 

Nochtans moet elke verhandeling worden onderzocht door drie com
missarissen, waarvan er ten minste een tot het onderwijzend personeel moet 
behoren en die worden 'aangesteld door de in de alinea's 2, 3 en 4 van artikel 
2 bedoelde leden van de examencommissie voor het laatste studiejaar van de 
betrokken discipline. De examencommissie houdt rekening met hun drie 
individuele beoordelingen of met het gemiddelde van hun beoordelingen. 
Elke commissaris moet schriftelijk verslag uitbrengen . over elke door hem 
onderzochte verhandeling en ee·n waardecijfer toekenrten áan' 'elke verhande
ling. 

ARTIKEL 11. - Iedere examinandus heeft het recht, bij schriftelijk 
verzoek tot de voorzitter van de examencommissie geriCht, voor iedere 
ondervraging de aanwezigheid van twee of meer commissieleden te eisen. 

ARTIKEL 12. - Elke voor een examen periode ingeschreven examinan
dus, die zich voor geen enkele ondervraging aanmeldt of die het examen niet 
beëindigt,. dient de secretaris van de examencommissie daarvan onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van de ·redenen van zijn 
terugtrekking. Indien hij het examen niet begint of niet beëindigt om 
medische redenen, moet hij een medisch attest voegen bij zijn schriftelijke 
mededeling. Zijn mededeling en eventueel medisch attest worden bewaard 
door de secretaris van de examencommissie. 

ARTIKEL 13. - Niemand mag deelnemen aan het examen van een 
echtgenoot of van een bloed- of aanverwánt tot en met de vierde graad. 

ARTIKEL 14. - De examens zijn openbaar en worden afgenomen in 
universitaire lokalen door de raad van de faculteit; de school, het instituut of 
het centrum aangewezen, die toegankelijk zijn voor het publiek en die ver
meld worden in een bericht, dat vooraf ad valvas of aan de deur van het 
aangegeven lokaal wordt uitgehangen. 

ARTIKEL 15. -Bij flagrante tekortkoming van een examinator kari de 
examinandus de voorzitter van de examencommissie· verzoeken het ge
wraakte feit aanhangig te maken bij de examencommissie. 

IV. Beraadslaging van de examencommissie 

ARTIKEL 16. - De examencommissie beraadslaagt gezamenlijk en be
slist bij volstrekte meerderheid van stemmen van haar aanwezige leden over 
het slagen, het uitstellen of het afwijzen van de examinandi, alsmede over het 
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slagen op voldoende wijze of met onderscheiding of met grote onder .. 
scheiding of met de grootste onderscheiding. Bij staking van stemmen wordt 
in het voordeel van de student beslist. 

De afgewezen examinandi mogen zich pas na verloop van een college
jaar opnieuw aanmelden. 

Wie geen lid is van een examencommissie, mag niet deelnemen aan de 
beraadslaging van die examencommissie. -

In de tweede examenperiode kan de examinandus vrijstelling hebben 
voor de cursussen waarvoor hij tijdens de eers~e examenperiode van hetzelfdé 
academisch jaar "onderscheiding" heeft behaald. Hij moet dan echter in 
totaal zoveel punten hebben behaald als wordt vereist om op voldoende 
wijze te slagen. Die vrijstellingen kunnen derhalve enkel worden toegestaan 
aan studenten .die zich tijdens het examen niet teruggetrokken hebben. 

ARTIKEL 17. - De leden van de examencommissies zijn verplichtde 
beraadslagingen bij te wonen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen. In 
geval een lid wettig verhinderd is · d~elt het lid zulks mede aan de voorzitter 

. van de examencommissie. 

De leden van de commissie die de beraadslaging niet kunnen bijwonen, 
delen hun beoordeling onder gesloten omslag aan de voorzitter van de 
examencommissie mede. 

De voorzitter stelt de rector op de hoogte van niet gewettigde afwezig
heden van commissieleden. 

Een examencommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten 
minste drie vijfden van haar leden, die met de ondervraging over voor alle 

· examinandi verplichte cursussen van een bepaald studiejaar belast zijn, aan
wezig zijn, en, indien de examencommissie uit minder dan vijf leden bestaat, 
wanneer er drie aanwezig zijn. · 

ARTIKEL 18. 1 De beraadslagingen ·van de examencommissies zijn 
geheim. 

De voorzitter van de examencommissie, of, in opdracht van de voor
zitter,' de secretaris van de examencommissie deelt na de bekendmaking van 
de resultaten van de beraadslaging ten minste aan alle uitgestelde of afge
wezen examinandi mede of zij uitgesteld of afgewezen werden : 
- wegens ontoereikende prestatiés voor het geheel van de cursussen ; 
- of wegens tekortkomingen voor bepaalde cursussen, el'\ welke ; 

. - of wegens tekortkomingen én voor het geheel van de cursussen én voor 
bepaalde cursussen, met vermelding van de afzonderlijke cursussen waar

. voor de examinandus te kort schoot ; 
- of wegens afwezigheid zonder wettige reden. 

V. Bekendmaking van de uitslagen 

ARTIKEL 19. - De voorzitters van dé examencommissies·maken, in 
openbare zitting, de resultaten van de beraadslagingen bekend. 
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De faculteiten, scholen, instituten of centra mogen een speciale plech
tigheid organiseren voor het uitreiken van het einddiploma. 

VI. Slotbepalingen 

ARTIKEL 20. - Dit reglement geldt niet voor de examens voor het 
behalen van de wettelijke en van de wetenschappelijke graad van doctor 
waarvoor een proefschrift vereist wordt, van de graad van geaggregeerde voor 
het hoger onderwijs en van de graad van speciaal doctor . . 

Reglement voor de examens voor het behalen van de graden van doctor 
met proefschrift, van geaggregeerde voor het'hoger onderwijs en van speciaal 

. doctor. 

Reglement vastgesteld bij besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 
197 3 en gewijzigd bij besluit van de Raad van Beheer van 17 mei 19 74.-

I. Gemeenschappelijke bepalingen 

ARTIKEL 1. - De examens van doctor met proefschrift, van geaggre
geerde voor het hoger-onderwijs en van speciaal doctor worden georganiseerd 
door de raden van de faculteiten, scholen, instituten of centra, die daartoe 
examencommissies instellen. 

De examencommissies voor de graad van ·doctor met proefschrift tellen 
ten minste zeven leden, behorend tot het onderwijzend pe'rsoneel, de deken 
van de faculteit of de voorzitter van de school, het instituut of het centrum 
inbegrepen. Voor de examens van geaggregeerde voor he' hoger onderwijs en 
van speciaal doctor behoren alle leden van het onderwijzend personeel, die 
lid zijn van de raad van de faculteit, de school, het instituut of het centrum, 
tot de examencom~i~sie. In geval de e~~mencommissie, de deken of de 
voorzitter inbegrepen, niet tien leden telt, wordt ze tot dit getal uitgebreid 
met leden van het onderwijzend personeel van de universiteit. 

In een examencommissie voor de graad van doctor met proefs.chriff, van 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs of van speciaal doctor, mag om het 
even welke persoon, wiens medewerking noodzakelijk wordt geacht~ opge
nomen worden door de ingestelde examencommissie. 

De kosten die gepaard gaan met de opneming in de examencommissie 
van personen, die niet tot de universiteit behoren, vallen ten laste van het 
patrimoniumkrediet van de betrokken faculteit of van het betrokken insti
tuut. 
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ARTIKEL 2. - Als voorzitter van de examencommissie fungeert de 
deken van de faculteit of de voorzitter van de school, het instituut of het 
centrum. 

De examencommissie stelt een van haar leden aan als secretaris. 

De beraadslagingen van de examencommissie zijn geheim. 

ARTIKEL 3. - S 1. Het examen voor de graad van doctor (met proef
schrift) omvat : 
1) het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en even

tueel van een of meer stellingen, zoals voorzien bij de wet of het besluit 
tot oprichting van de bedoelde graad ; 

2) het in het openbaar verdedigen van het proefschrift en de erbij gevoegde 
stelling( en) ten overstaan van de examencommissie. 

S 2. De examens. voor de graden van geaggregeerde voor 
het hoger onderwijs en 'van speciaal doctor omvatten : 
1) het indienen van een gedrukt, oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift, 

dat een bijdrage tot de vooruitgang van de wetenschap is, en van drie 
bijkomende stellingen. Het proefschrift mag gedrukt zijn volgens het 
typografisch of volgens het "offset" procédé ; 

2) het in het openbaar verdedigen van dit proefschrift en van de daarbij 
gevoegde stellingen ten overstaan van de examencommissie ; 

3) een mondelinge openbare les over een door de examencommissie te be
palen onderwerp. 

ARTIKEL 4. - De onderwerpen van het proefschrift en van de bij
komende stelling( en) voor het behalen van de graad van doctor moeten door 
de examencommissie worden aangenomen. 

De onderwerpen van het proefschrift en van de bijkomende stellingen 
.voor het behalen van de graden van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 
en van speciaal doctor mogen door de ex::tminandi vrij worden gekozen. 

ARTIKEL 5. - Het proefschrift mag alleen in een andere taal dan het 
Nederlands gesteld zijn, indien de examinandus het Nederlands niet machtig 
is of indien het examen .een andere taal tot voorwerp heeft, en mits de 
exàmencommissie en de rector hun goedkeuring verlenen aan het gebruik van 
een andere taal; aan een in een andere taal gesteld proefschrift moet een 
Nederlandse samenvatting toegevoegd zijn. 

De openbare en mondelinge gedeelten van het examen worden afgelegd 
.in het Nederlands. Zo het examen een andere taal dan het Nederlands tot 
voorwerp heeft of zo het door buitenlandse examinandi vooraf aan de Rijks
universiteit te Gent genoten onderwijs in een andere taal werd verstrekt, 
mogen de open bare en mondelinge gedeelten van het examen in diezelfde 
taal worden afgelegd. Dit mag eveneens geschieden om andere redenen, 
indien de examencommissie en de rector die redenen gegrond achten. 

ARTIKEL 6. - De aspiranten voor de graden van doctor, van geaggre
geerde voor het hoger onderwijs of van speciaal doctor richten tot de deken 
van de faculteit of tot de voorzitter van de school, het instituut of het 
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centrum een verzoekschrift met vermelding van hun naam, voornaam, ge
boorteplaats en -datum, alsmede van hun woonplaats. 

Bij dit verzoekschrift gaan : 
1) het origineel van het diploma of van het document op grond waarvan de 

gewenste graad kan behaald worden ; 
2) een nota over de vrqegere studiën en eventueel over de wetenschappelijke 

titels en publikaties van de aanvrager ; 
3) ten minste drie exemplaren .van het proefschrift en van de bijkomende 

stelling( en). 

ARTIKEL 7. Het proefschrift en de stelling(en) mogen in 
manuscript, getypt of gedrukt worden voorgelegd. ·Het examen neemt een 
aanvang op het ogenblik dat de examinandus voldaan heeft aan het bepaalde 
bij artikel 6. Hij moet bovendien binnen de acht dagen hierop volgend de 
administratieve formaliteiten vereist voor het afleggen van het examen 
(inschrijving op de rol, voor het examen en betaling der rechten) regelen voor 
zover zulks nog niet was gebeurd. 

ARTIKEL 8. - Elk lid van de leescommissie waarvan sprakeinS 2 van 
artikel 9 of in s · 1 van artikel 13 stelt persoonlijk e~n schriftelijk en ge
motiveerd verslag op over het ,proefschrift, kent (,lan het proefschrift een 
waardecijfer toe en ondertekent zijn verslag. 

IJ. Bijzondere bepalingen 

A. Voor de graad van doctor 

ARTIKEL 9. - S 1. Nadat aan de artikelen 6 en 7 geheel is voldaan, 
wordt in de eerstvolgende vergadering van de raad van de faculteit, de school, 
het instituut of het centrum de examencommissie aangesteld. 

. S 2. Zo de examencommissie de oneerwerpen van het 
proefschrift en van de stelling( en) aanneemt, stelt zij uit haar leden een 
leescommissie samen, die ten minste drie en ten hoogste vijf leden moet 
omvatten. Ten minste een maand en ten hoogste drie maand na· haar aan-

. stelling beraadslaagt de examencommissie over de door de leden van de 
leescommissie schriftelijk ingediende, gemotiveerde verslagen en beslist zij bij 
volstrekte meerderheid van haar aanwezige leden over het al dan niet toe
laten van de examinandus tot de . verdediging van 'het proefschrift en de 
stelling( en). 

S 3. De beslissing wordt aan de examinandus medege
deeJd binnen de acht dagen nadat ze genomen is. Indien ze gunstig is wordt 
de examninandus toegelaten tot de verdediging van het proefschrift en de 
bijkomende stélling(en). De verdediging vindt plaats voor de examen
commissie, ten laatste een maand na tle beslissing tot toelating tot de ver-
dediging. · · 
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ARTIKEL 10. - De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de ver
dediging, die ten minste acht dagen vooraf worden bekendgemaakt aan de 
examinandus door middel van een schriftelijk tot hem gerichte uitnodiging, 
evenals aan belangstellenden via een bericht in de pers en ad valvas in de 
universiteit. 

ARTIKEL 11. - Onmiddellijk na de openbare verdediging, die niet 
minder dan een uur en niet meer dan twee uur . mag duren, beraadslaagt de 
examencommissie over de waarde van het ingediende werk en van de verdedi
ging. Zij beslist bij volstrekte meerderheid van de aanwezige leden over het al 
of niet toekennen van het doctoraat en over de vraág of de examinandus het 
examen heeft afgelegd op voldoende wijze, met onderscheiding, niet grote 
onderscheiding of met de grootste onderscheiding. Bij staking van stemmen 
wordt een tweede stemming gehouden; indien er opnieuw staking van 
stemmen is, wordt in het nadeel van de examinandus beslist. De openbare 
proclamatie volgt onmiddellijk op de beraadslaging. 

ARTIKEL 12. - De examencommissie kan slechts geldig beraadslagen 
wanneer ten minste drie vijf den van haar leden aanwezig zijn, zowel wat de• 
toepassing van artikel 9, § 2, als van artikel 11 betreft. 

B. Voor de graden van geaggregeerde voor het hoger onderwijs en van 
speciaal doètor 

ARTIKEL 13. - § 1. Nadat aan de artikelen 6 en 7 geheel is voldaan, 
worden in de eerstvolgende vergadering van de faculteit, de school, het insti
tuut of het centrum de examencommissie en een leesc~mmissie aangesteld. 
De leescommissie bestaat uit ten minste vier en ten hoogste vijf leden van de 
examencommissie. Indien het proefschrift en de bijkomende stellingen in 
gedrukte vorm zijn aangeboden, wordt van meet af aan een exemplaar aan 

·elk lid van de examencommissie overgezonden. · 

§ 2. Ten minste een maand en ten hoogste drie maand 
na de aanstelling van de leescommissiè beraadslaagt de examencommissie 
over de door de leden van de leescommissie schriftelijk ingediende, gemoti
veerde verslagen en beslist zij over het al dan niet toelaten van de examinan
dus tot de verdediging van het proefschrift en de bij komende stellingen. Deze 
toelating impliceert de toelating tot drukken (voor zover het proefschrift nog 
niet gedrukt was) op een aantal exemplaren dat ten minste honderd en ten 
hoogste twe ... ehonderd moet bedragen. 

§ 3. De beslissing wordt aan de examinandus medege
deeld binnen de acht dagen nadat ze genomen is. Onmiddellijk nadat de 
examinandus in de zetel ván de faculteit, de school, het instituut of het 
centrum het vereiste aantal gedrukte exemplaren heeft bezorgd of ·_ zo zulks 
reeds is geschied ter gelegenheid van het indienen van het proefschrift -
onmiddellijk nadat aangaande de toelating een gunstige beslissing door de 

. examencommissie is genomen, bepaalt de voorzitter van de commissie dag, 
uur en plaats van de verdediging, die ten minste acht dagen vooraf worden 
beken<,igemaakt aan de examinandus door middel van een s~hriftelijk tot 
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hem gerichte uitnodiging, evenals aan belangstellenden via een bericht in het 
Belgisch Staatsblad, in de pers en ·a~ valvas in de universiteit. 

ARTIKEL 14. - De verdediging van het proefschrift en van de stellin
gen moet ten laatste twee maanden na de beslissing tot toelating tot verdedi
ging of, in voorkomend geval, na het indienen van de gedrukte exemplaren 
plaatshebben voor de examencommissie, in het bijzijn van de rector. 

Zij duurt ten minste een uur en ten hoogste drie uur. 

Onmiddellijk na de openbare verdediging beraadslaagt de · examen
commissie definitief over de waarde van het ingediende werk en van de 
verdediging, en beslist zij of de examinandus tot het geven van een openbare 
les mag worden toegelaten. In bevestigend geval stelt iij het onderwerp vast 
van de te geven les. Het resultaat van de beraadslaging wordt onmiddellijk 
openbaar bekendgemaakt en het onderwerp van de openbare les medege
deeld. 

ARTIKEL 15. - De mondelinge openbare les wordt gegeven ten 
vroegste vijftien dagen en ten laatste een maand na de verdediging van het 
proefschrift. 

De datum ervan wordt vastgesteld door de voorzitter, in overleg met de 
rector, de examinandus gehoord. 

Deze daturn wordt ten minste acht dagen vooraf bekendgemaakt aan de 
examinandus door middel van een schriftelijk tot hem gerichte uitnodiging, · 
evenals aan belangstellenden door middel van een bericht in het Belgisch 
Staatsblad, in de pers en ad valvas in de universiteit. 

ARTIKEL 16.- De openbare les, die niet minder dan 3/4 uur en niet 
meer dan 1~ uur mag duren, wqrdt gegeven voor de examencommissie, in 
het bijzijn van de rector en van de secretaris van de academische raad, ge
durende een plechtige zitting in de aula van de universiteit. De beraadslàging 
die volgt op de openbare les heeft uitsluitend betrekking op de waarde van 
de les. · 

· ARTIKEL 17. - De graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 
of van speciaal doctor wordt de examinandus enkel verleend indien het 
resultaat van elke in artikel 13, s 2, artikel 14 en artikel 16 bedoelde beraad
slaging voor hem gunstig is. Na elk van deze beraadslagingen stemt de 
examencommissie mondeling en bij naamafroeping. De leden van de lees-
commissie stemmen eerst. .. 

Bij elke steqtming vergt een gunstige uitspraak ván de examencommissie 
een gunstige beoordeling door de volstrekte meerderheid van de aanwezige 
leden. · ~ . 

Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden; indien 
er weer staking van stemmen is, wordt de examinandus uitgesteld. 

De examencommissie kan slechts geldig beraadslagen en beslissen zo ten 
minste de helft van de leden, met zeven als absoluut minimum, aanwezig is. 
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ARTIKEL 18. - Ingeval alle in artikel 17 bedoelde beslissingen gunstig 
zijn, verzoekt de rector in openbare zitting, dadelijk na de beraadslaging, die 
volgt op de openbare les, de secretaris .van de academische raad de tekst van 
het diploma voor te lezen. 

Onmiddellijk na deze voorlezing wordt ·het diploma ondertekend door 
de rector, de secretaris van de academische raad, de voorzitter, de secretaris 
en de leden van de examencommissie, alsmede door de examinandus. 

Nadàt de rector verklaard heeft dat al de formaliteiten volbracht zijn, 
roept hij de examinandus uit tot geaggregeerde voor het hoger onderwijs of 
tot speciaal doctor. 

11/. Slotbepalingen 

ARTIKEL 19. - De diploma's van doctor, van geaggregeerde voor 
. ~et hoger onderwijs en van speciaal doctor worden op perkament gedrukt. 

De diploma's van geaggregeerde voor het hoger onderwijs en van 
speciaal doctor maken melding van de speciale wetenschap waarover het 
examen liep. Bij ontstentenis van enige toe te kennen graàd vermelden zij dat 
de examinandus bij volstrekte meerderheid van de stemmen promoveert. 

ARTIKEL 20.- Behalve tijdens de vakanties zullen de examinandi zich 
gedurende het gehele jaar voor het examen mogen aanmelden. De vakantie
perioden onderbreken de bij de artikelen 9, 13, 14 en 15 bepaalde termijnen. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Blandijnberg 2- Tel. 23.38.21 (10 lijnen) 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte verleent de volgende wet-
telijke en wetenschappelijke graden en diploma's : · 

A. WETTELIJKE GRADEN 

Kandidaat, licentiaat, geaggregeerde ·voor het hoger secundair onderwijs, 
doctor en geaggregeerde voor het hoger· onderwijs in de : 
I ) wijsbegeerte 
2)geschiedenis: richtingen voor de licentie : - Oudste tijden 

- Klassieke oudheid 
- Middeleeuwen 
- Nieuwe tljden 
- Nieuwste tijden 

3)klassieke filologie :richtingen voor de licentie : 
-Grieks 

4)Romaanse filologie 
5) Germaanse filologie 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

-Latijn 
- Geschiedenis der oudheid 
- Antieke wijsbegeerte 

- Kandidaat, licentiaat, doctor en speciaal doctor in de : 
I) moraalwetenschap 
2) Oosterse filologie · 
3) Slavische filologie 
4) Afrikaanse geschiedenis en filologie : 

richtingen voor de licentie : -Geschiedenis 
. - Filologie 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de : 

1) moraalwetenschap 
2) Slavische filologie 
3)Afrikaanse geschiedenis en filologie · 

- Aanvullende kandidatuur en aanvullende licentie in de Germaanse filo-
logie, richting :- Nederlands 

-Engels 
-Duits 
- een Scandinavische taal 
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· TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTEliJKE GRADEN 

cf. p. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

1. Wetenschappelijke graden in de moraalwetenschap : 
- tot de kandidatuur : 

a) zij die voldoen aan de toelatihgsvoorwaarden bepaald bij art~ 3, S 
2, 1° van het koninklijk besluit van 30 september 1964(cf. p.16); 

b) de houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift (oud 
stelsel, bekomen vóór 1965) (art. 2, 1 o van het koninklijk besluit 
van 19 december 1962) en de houders van een gehomologeerd 
getuigschrift zoals voorzien in art. 1, 1 ste lid, van het besluit van 
de Raad van Beheervan 26 februari 1964(cf. p.17); _ 

c) de houders van een getuigschrift waaruit blijkt dat zij met vrucht 
. de voorbereidende proef voor toelating tot het examen van kandi
daat in de letteren en wijsbegeerte hebben afgelegd, bepaald bij 
art. 10, van de gecoördineerde wetten (coördinatie op 31 decem
ber 1949) op het toekennen van de academische graden en het 
programma van de universitaire examens (art. 2,2° van het konink
lijk besluit van 19 december 1962); 

d) voor een examencommissie aangesteld door de Faculteit van de 
Letteren en Wijsbegeerte een toelatingsexamen afgelegd hebben 
zoals voorzién in art. 1, 2de lid, van het besluit van de Raad van 
Beheer van 26 februari 1964(cf. p.18); · 

- tot de licentie : de houders van het overeenstemmend ~andidaats
diploma; 

- tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : de houders van 
het overeenstemmend licen t.iaa tsdi ploma; 

- tot het doctoraat : de houders van het overeenstemmend licentiaats
diploma; 

- tot het speciaal doctoraat : de houders van het overeenstemmend 
doctorsdiplomq. 

2. Wetenschappelijke graden in de Oosterse filologie, in de Slavische filo
. logie en in de Afrikaanse geschiedenis en filologie : 

- tot de kandidatuur : 

a) zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, 
§ 2, 1° van het koninklijk besluit van 30 september 1964 (cf. 
p. 16); . 

b) de houders van een getuigschrift dat op 1 januari 1965. toegang 
verleende tot één van de examens voor de academische graden van 
kandidaat; 

c) de houders van een aanvaard of gehomologeerd humaniora getuig
schrift; 

-32-



d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Ko
ninklijke Militaire School of die toelaatbaar verklaard zijn tot de 
Krijgsschool, of die geslaagd· zijn ,voor het letterkundig en weten ... 
schappelijk gedeelte van het examen van· onderluitenant langs het 
kader. 

- tot de licentie : de houders van de overeenstemmende graad van 
kandidaat; · 

- tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de Slavische 
filologie : de houders van de overeenstemmende graad van licentiaat 
of van het diploma van licentiaat in de Oosteuropese taalkunde en 
geschiedenis; 

- tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de Afrikaanse 
geschiedenis en filologie : <;Ie houders van de overeenstemmende 
graad van licentiaat of van het diploma van licentiaat in de Afrikaan-
se taalkunde en geschiedenis; · • 

...:... tot het doctoraat : de houders van de overeenstemmende graad van 
licentiaat of van de respektievelijke vroegere diploma's; 

- tot het speciaal doctoraat : de houders van het overeenstemmend 
diploma van doctor. 

3. Wetenschappelijke graden van de aanvullende kandidatuur en de aan
vullende licentie Germaanse filolo&ïe : 

- tot de aanvullende kandidatuur in de Germaanse filologie. worden 
, ~oegela ten : 

a) voor de richting Nederlands : de houders van een Belgisch wette
lijk diploma of van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt 
wetenschappelijk diploma van licentiaat in de Germaanse filologie 
(alle richtingen, behalve deze die de g~;ondige taalkundige studie of 
de grondige studie van de literatuur van het Nederlands omvatten); 

b) voor de r.ichting Engels : de houders van een Belgisch wettelijk 
diploma of van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt 
wetenschappelijk diploma van licentiaat in de Germaanse filologie 
(alle richtingen, behalve deze die de grondige taalkundige ~tudie of 
de grondige studie van de literatuur van het Engels omvatten); 

c) voor de richting Duits : de houders van een Belgisch wettelijk 
diploma of van een door ; de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt 
wetenschappelijk diploma van licentiaat in de Germaanse filologie 
(alle richtingen, behalve deze die de grondige taalkundige studie of 
de. grondige studie van de literatuur van het Duits omvatten); 

d) voor de1 richting een Scandinavische taal : de houders van een 
Belgisch wettelijk diploma of va~ een door de Rijksuniversiteit te 
Gent uitgereikt wetenschappelijk diploma van licentiaat in de Ger
maanse filologie (alle richtingen, behalve deze· die de grondige taal-
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kundige studie of de grondige studie van de literatuur van een 
Scandinavische taal omvatten). 

- tot de aanvullende licentie in de Germaanse filologie - richting 
.Ned.erlands, richting Engels, richting Duits of richting een Scandi
navische taal de·. houders van het overeenstemmend diploma van 
kandidaat. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1 oDe vakken voor de graad van kandidaat zijn het voorwerp van twee 
examengedeelten en van tenminste twee jaar studie. 

2° De vakken voor de graad van licentiaat zijn he·t voorwerp van een enig 
examen of van twee examengedeelten, naar keuze van de examinandus, en 
van tenminste twee jaar studie. De examinandi moeten, bij het enig 
examen of bij het tweede. examengedeelte, een verhandeling indienen over 
een vraagstuk dat behoort bij hun examenvakken. De verhandeling dient 
aan de examencommissie te worden voorgelegd tegen de door haar vastge
stelde da turn. 

3° De vakken voor de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair 
onderwijs zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één 
jaar studie. Het examen mag evenwel gelijktijdig met het enig examen of 
het tweede ·examengedeelte voor de graad van licentiaat w_orden af~elegd. 

4° Het examen voor de graad van doctor omvat het indienen en het openba~r 
verdedigen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van een 
of meer stelling( en) door de commissie aangenomen. Het mag slechts 
worden afgelegd tenminste één jaar na het bekomen van het overeen
stemmend diploma van licentiaat. 

5° Het examen voor de graad_ van geaggregeerde voor het hoger onderwjjs of 
voor de graad van speciaal doctor omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van 
drie bijstellingen, alsmede het geven van een openbàre les. Het mag slechts 
worden afgelegd tenminste twee jaar na het behalen van het overeen
stemmend diploma van doctor. 

6° De vakken voor de graad van aanvullende kandidatuur Germaanse filologie 
zijn het voorwerp van tenminste één jaar studie en van een enig examen of 
van twee exatp~ngedeelten. -

'r De vakken voor de graad van aanvullende licentie Germaanse filologie zijn 
het voorwerp van tenminste één jaar 'studie en van een enig examen of van 
twee examengedeelten. 

De examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte een verhandeling indienen over een onderwerp dat verband houdt 
met de bestudeerde taal. Zij moet aan de examencommissie worderi· voorge
legd vóór de door haar te bepalen da turn. 
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Verklaring van de gebruikte teke,ns 

(1) 
(2) 
(*) 
(**) 
(*+**) 
(*/**) 

(0) 
eo) 
(-) 
(+) . 
(++) 
(/) 

* 5/1 
(1/2) 
(2/2) 
10/1 
15/.1 
20/1 ' 
30/1 
30/2 
45/2 
60/2 

= eerste halfjaar 
= tweede halfjaar 
= te volgen in de 1 e kandidatuur/licentie 
= te volgen in de 2e kandidatuur/licentie 
= te volgen in de leen 2e kandidatuur/licentie 
= te volgen in de Ie of 2e kandidatuur/licentie (naar keuze van de 

examinandus) 
=cursus om de 2jaar gedoceerd: wel in 1975-1976 
= cursus om de 2 jaar gedoceerd :

1 

niet in 1975-1976 
= oefen!ngen in groepen, dagen en uren later te bepalen. 
= · 20 weken per jaar 
= gedurende dé maanden oktober en november 
= Studenten die een licentieverhandeling voorbereiden met een 

taalkundige strekking dienen de cursus "Logica en taalweten
schap" te volgen. Studenten die een verhandeling voorbereiden 
met een literaire strekking dienen ofwel de cursus "Grondige 
vraagstukken van de wijsbegeerte : cultuurfilosofie" ofwel de 
cursus "Bijzondere vraagstukken uit de algemene wijsbegeerte" 
te volgen. 

= 5 uren gedurende één jaar · 
= Ie jaar _· 
= 2e jaar 
= 1 0 uren gedurende één jaar 
= 1 5 uren gedurende één jaar 

· = 20 uren gedurende één jaar · 
= 30 uren gedurende één jaar 
= 30 uren gedurende elk der twee jaren 
= 45 uren gedurende elk 'der twee jaren 
= · 60 uren gedurende elk der twee jaren 
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F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de wijsbegeerte ( 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Historische inleiding tot de wijsbegeerte (00 ) E. VERMEERSCH 14%-16 Blandijnberg, 2 

~ 

2. Logica(*) e e • e • I I I I I I I • I I I I I L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 

3. Oefeningen logica(*+**) .......... L.APOSTEL (**) 14-16 Blandijnberg, 2 
-\-- (*) 16-18 

4. Psychologie (*} ............... W. DE COSTER 11-13 Blandijnberg, 2 

I . 
w _5. Oefeningen wijsgerige antropologie (0 ) ... E. VERMEERSCH 14%-16% Blandijnberg, 2 
0\ i 

I 
I 6. Ethica(*+**) ................ J. KRUITHOF 17-19(**) 11-13(*) 

Blandijnberg, 2 

7. Oefeningen ethica(*+**) .......... J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 

8. Encyclopedie van de wijsbegeerte(*+**) R. BOEHM 
, 

17%-19 Blandijnberg, 2 .. 

I 11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: . 
I 

Zes door de examinandus met goedkeuring van de 
examencommissie gekozen vakken, die elk ten-

l· 

minste één college omvatten dat voorkomt op het -
programma van een universiteit (twee te volgen in 
de eerste kandidatuur, vier in de tweede kandi-
datuur). , , 

- -- ·- - - .': = --=--=--=- - - -,_ ----
- - - ~~..:....- -=-~ -- -- - ~- - -- ------- - -- - -- - - - -· . - . -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 3 5. 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

licentie in de wijsbegeerte (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
Drie cursussen naar keuze uit.l t.e.m. 4 

1. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Oudheid (0 ) ................. A. JANSSENS 9-11 

2. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Middeleeuwen (0 ) .... ' ......... A. JANSSENS 60 uur/Jaar 

3. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (0 ) R. BOEHM 17-18 

·-4. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Hedendaagse Tijden (OO) E. VERMEERSCH 17-19 .. 

Twee cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 8 
5. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 

Oudheid (0 ) .... .............. A.JANSSENS 11-12 

6. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
Middeleeuwen (00) . . ........... A. JANSSENS 

-
7. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 

Moderne Tijden (00) ............. R. BOEHM 30 uur/jaar 
-

8. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
Hedendaagse Tijden (0 ) ....... . ... E. VERMEERS.CH 14-15 

9. Algemene metafysi~ (OO) ........ J. KRUITHOF 14-16 
- -

10. Axiologie (00) ... . ............ J. KRUITHOF 
of 

11.· Esthetica (0 ) ................. A. JANSSENS 
-------- L_ ---- ------ __ __ :_ __ ~_ L__ _ ______ ---- L - -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 
-

Blandijnberg, 2 

~. 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-15 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 . 

Blandijnberg, 2 
-

Blandi.jnberg, 2 

16-18 Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 
--
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de wijsbegeerte (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maantlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Grondige studie van vraagstukken uit de 
wijsgerige antropologie (00} ......... E. VERMEERSCH 15-17 Blandijnberg, 2 

13. Grondige studie van vraagstukken uit de ... 

logica (00) .................. L.APOSTEL 14-16 Blandijnberg, 2 

14. Grondige studie van vraagstukken uit de. ~ 

ethica (0 ) ............... . .. J. ~RUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 
-

15. Geschiedenis en theorie van het weten-
I schappelijk denken (0

) ••••••••••• • L.APOSTEL 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
w 
00 16. Epistemologie {00) • • • • • • • • • • • • • • L.APOSTEL 8-10 Blandijnberg, 2 
I ~ 

Twee .cursussen naar keuze uit 1 7 t.e.m. 21 
17. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 

wijsgerige antropologie (00) ........ . E. VERMEERSCH 14-15 
~ 

Blandijn berg, 2 

' 18. Kritische ontleding van eet) wijsgerig werk : 
. logica (00

) _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • L.APOSTEL 12-13 Blandijnberg, 2 
~ 

19. Kritische ontleding van een wijsgerig werk .: 
ethica (0 ) ... ................ J, KRUITHOF 16-17 Blandijnberg, 2 

20. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : ·-

fenomenologie (0 ) ..... . ....... . R. BOEHM 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

21. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 
, esthetica (0 ) A.JANSSENS -30 uur/jaar Blandijnberg, 2 ................. -

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
Twee door de examinandus met goedkeuring van : r -c-~ de examencommissie gekozen vakken, die elk - . -·· -.-...:..=..=------ :....,;;;....,:_~ 

~-- ;;;...~=--=-=--"": ---- .. . =---=-==- ·--- -- " - .=--...: ~---. ~ • ..;;; 

tenminste één college omvatten dat voorkomt op --
het programma van een universiteit 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE ,. 

Aggregaat H.S.O. in de wijsbegeerte 
' 

Leergangen Titularis rnaomlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoèdkunde . '' R. VERBIST 17-19 (1) Blandijnberg, 2 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) K. DE CLERCK ' 17-19 -· Blandijnberg, 2 
, 

3. De algemene methodenleer (0 ) ....... A.GERLO 17-19 Blandijnberg, 2 

4. Bijzondere methodenleer der vakken die Atheneum-
voorkomen op het programma der athene~, 

\ 

30 uur/jaar Lyceum 
~ 

partiro : zedenleer ........... • .... N. r Blandijnberg, 2 
.. 

partiro : algemene wijsbegeerte (00) ..... L.APOSTEL 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

partiro : sociale wijsbegeerte (0 ) ....... J. KRUITHOF 30 uur/jaar Blandijn berg, 2 

, -
' 

Niemand kan zich aanmelden, voor dit examen zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in mefhodenleer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. · 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen, vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het pro-
gramma der athenea. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S.O. magafgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

-
~ 

- ·- - ·- _ ..... - .. -· •. ,. 

' .. - . - . . -- - ~- - - - - - .. - --· -- - - - - ------- ~-- _....;_ 

~ 

Voor de verklaringvan de gebruikte tekens: zie p, 35. '" 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) ... 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Geschiedenis van de Oudste Tijden en meer 
bepaald de oudste geschiedenis van Europa {0 ) S. DE LAET 16-18(1) Blandijnberg, 2 

2. Geschiedenis van Griekenland en van 
Rome (00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 17-18 Blandijnberg, 2 

3. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0 ) ... R. VAN CAENEGEM 10-11 Blandijnberg, 2 

4. Geschiedenis ván de Nieuwe Tijden (00) ... W. BRULEZ 9-10 Blandijnberg, 2 

I 
5. Geschiedenis van de Nieuwste Tijden {00) .. R. VAN EENOO 9-11(1) Blandijnberg, 2 

~ 6. Geschiedenis van de Nederlanden (0 ) .... A. VERHULST 9-10 14-15(2) Blandijnberg, 2 0 

I" 7. · Overzicht van de geschiedkundige kritiek (*) W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

Oefeningen over vraagstukken uit de ge-
. -

schiedenis, twee oefeningen te kiezen in 
elk der kandidaturen onder : 

; 
8a. . Oudste Tij~en ........ ................ S. DE LAET 8-10 Blandijnberg, 2 

I 
8b. Griekenland en Rome ............ N. .... 8-10 Blandijnberg, 2 

8c. Middeleeuwen (OO) ............. R. VAN CAENEGEM 9-11 Blandijnberg, 2 

8d. Middeleeuwen {0 ) .............. W. PREVENIER 10-12 Blandijnberg, 2 

8e. Nieuwe Tijden ................ M. BAELDE f*) 
W. BRULEZ **) 11-13 Blandijnberg, 2 

l, 
8f. Nieuwste Tijden 

p~tim: ................... R. VAN EENOO 
11-13 Blandijnberg, 2 partim: ................... H.BALTHAZAR 

: Encyclopedie der geschiedenis, twee ---- . -
~- - - - --- --- --~-- ---- - - -· - -

~- --partims te kiezen on der : -
9a. Oudste Tijden (* *) ............. N. 14-16{1) Blandiinbere:. 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



· FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9b. Griekenland en Rome (**) . . . . . . . . . N . 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

9c. Middeleeuwen(**) ... , ......... R. VAN CAENEGEM 11-12 Blandijnberg, 2 

9d. Nieuwe Tijden (**) ............. M. BAELDE 10-11 Blandijnberg, 2 

9e. Nieuwste Tijden (**) ............ R. VAN EENOO 16-17 Blandijnberg, 2 

1 Oa. Paleografie, met oefeningen (**) ...... W. PREVENIER lQ-11 Blandijn!?erg, 2 
of 

lOb. Latijnse epigrafie, met oefeningen(**) . . . N . to-p Blandijnberg, 2 

11. Inleiding tot de archeologie, met 
~ - oefeningen(**) ............... S. DE LAET 16-18(1) Blandijn berg, 2 

Twee talen naar keuze uit : (een taal in de ' -

eerste kandidatuur, een anderetaalinde 
tweede kandidatuUr) 

I 

12a. Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Latijn (0 ) .............. G.SANDERS 11-13 (1) Blandijnberg, 2 

12b. Vertaling van historische teksten uit het 
I 

Middeleeuws Latijn (00
) ........... G. SANDERS 11-13 (1) Blandijnberg, 2 

12c. Vertaling van historische teksten uit het ~ 
·· Middel-Nederlands (00) ••••••••••• A. V ~N ELSLAND ER 12-13 Blandijnberg, 2 

12d. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Frans ............. J. THOMAS 16-17 Blandijnberg, 2 

12e. Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Grieks (00

) ............. R. BOGAERT 11-12 Blandijnberg, 2 

12f. Vertaling van historische teksten uit het 
Engels .................... R.DEROLEZ 16-18 (1) Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACUL TElT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
. 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . zaterdag Plaats 

12g. Vertaling van historische teksten uit het 
t 

Duits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. DESMET .. 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

12h. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Spaans ............... J. DE BRUY~j:: 11-12 Blandijnberg, 2 

12i. Vertaling v~n historische teksten uit het 
Spaans van de 15e--18e eeuw . . . . . . . . . N. 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

I 
12j. Vertaling van historische teksten uit het;, 

Modern Italiaans . . . . . . . . . . . . . . . R. VAN NUFFEL 11-12 Univ., 2 
~ 
N 

12k. Vertaling van historische teksten uit het I - Italiaans van dè 15e-18e eeuw . . . . · . . . . N. ~ 30 uur/jaar - Blandijnberg, 2 

12L Vertaling van historische teksten uit het 
Russisch (0 ) ............ ...... J. LOTHE 12-13 Blandijnberg, 2 --

13a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) . . . . . . . . . . . . . . . ~ . A. BOLCKMANS 14-15V2 Blandijnberg, 2 

of 
13b. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijden (0 ) ••••• A. VAN ELSLANDER 9-11(1) Blandijnberg, 2 
of 

13c. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde : 
Nieuwste Tijden (00) ............ A.DEPREZ 9-11(1) - Blandijnberg, 2 

L,.~-, 
14. Overzicht van de geschiedenis der plastische -

kunsten : Oudheid (0 ) • • • • • • • • . • • • • H. MUSSCHE . 15-17(2) Blandijnberg, 2 

- -. 
:"'-:--~~---=~-~~"::'-~'~~ .. ---- "!;-...;;:.._--:.:; ---=- -~ ;·_,,~ -·- - - -- -- ---

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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Leergangen 

15. Overzicht van de geschiedenis der plastische 
kunsten: Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (oo) . . . . . . . . . . . . 

16a. Historisch overzicht van de belangrijkste 
wijsgerige stelsels(0) .....••....•. 

of 
16b. Logica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-17. Retrospectieve menselijke aardrijkskunde 

(00) ..................... 

18. Inleiding tot de economie (*) ........ 
T)Vee cursussen naar keuz~ uit : 

19. Inleiding tot de a]gemene rechtsleer(**) .. 

20. D~ vormen van het religieus leven(**) . . . 
21. De sociologie(**) .............. 

22. Algemene statistie~, met praktische 
oefeningen (* *) ................ 

23. Inleiding tot de etnologie(**) .· ....... 
24. Psychologie(**) ..... : . : ·. -...... 

Voor de verklaring va~ de gebruikte tekens : zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de geschiedenis (2 j3ar studie) 

Titularis maandag dinsdflg woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- ,. 

M.DEMAEYER . . 16-17 Blandijnberg, 2 

J. KRUITHOF 8Y2-10 Blandijnberg, 2 

:L.APOSTEL 16-17% .. Blandijnberg, 2 

A. VERHULST 14-16 Blandijnberg, 2 

M. VAN MEERHAEGHE 10%-U%(1) Univ., 8 

W. CALEWAERT 10.11 Blandijnberg, 2 

N . 15-16 Blandijnberg, 2 

M. VERSICHELEN-
TERRYN 11-13 .. Univ., 2 

H. PICARO 14-15%~ Blandijnberg, 2 

P. V A,NDENHOUTE 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

W. DE COSTER 11-12% - Blandijnberg, 2 



FACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de geschiedenis, richting: oudste tijden (2 jaar .studie) -

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag dondf!Tdag vrijdag zaterdag Plaats 
' 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Instellingen van de Oudste Tijden (00) •.•• N. 8-10 Blandijnberg, 2 

2. Economische en sociale geschiedenis van : 

de Oudste Tijden (0 ) • • • • • • • • • • • • • N. 10-12 Blandijnberg, 2 

3. Cultuurgeschiedenis va~ de Oudste Tijden 
(0) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . N . 10-12 Blandijnberg, 2 

I 
4. Historische kritiek, toegepast op een periode 

van de geschiedenis(*+**) S. DE LAET 14-16 . Blandijnberg, 2 
~ 

......... 
~ 

Vier cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 12 I 
5. Opgravingstechniek, met oefeningen-op 

het terrein (00) ............... S. DE LAET 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

6. Nationale en provinciaal-Romeinse archeo-
I 

logie (00) .................. S. DE LAET 8-10 Blandijnberg, 2 

7. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
0 

lijke ordening, met praktische oefeningen; -
deel b - bodemkunde en fysische aardrijks-
kunde(*) .................. R. TA VERNIER 14-16 (1) Rozier, 44 

8. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met praktische oefeningen; 
deel a- geologie'(*) ............. R. MARECHAL 16-18 (1) Rozier, 44 

9. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip 
van luchtfotointerpretatie, met praktische 

[ " -o ~m ~~~~:=de ~b~~re.~k~ns: ~ie;. 35. 

F. SNACKEN - - --- - 10-12 (2) . -· .: - - ··- Coupure, 575 

---



~ 
VI 

FACULTEITVAN DE-LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

~ 

Licentie in de geschiedenis, richting : oudste tijden (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensda~ donderdag 

10. Historische geografie- problemen, bron-
nen en methode (*) ........ . .... A. VERHULST 

11. Latijnse epigrafie(*) . . . . . . . . . . . . N . 10-11 

12. Numismatiek der Oudheid' (0 ) . . . . . . . . N . 

-
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

zie p. 56 en 57. -· ' 

~ 

~ ' 

-

. 
I 

- -. - . - - -- - A - -

Ivoor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

/ -' 
vrijdag zaterdag Plaats 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-15 Blandijnberg, 2 

~ " 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de geschiedenis, richting :klassieke oudheid (2 jaar studie) , 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) • • • • N. 11-12 Bland.ijnberg, 2 

2. Instellingen van de Romeinse wereld (00) • • N. 11-12 Bland.ijnberg, 2 

3. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (00) • • • • • • • • • • R. BOGAERT ~ · 10-12 Blandijnberg, 2 

Twee cursussen naar keuze uit 4 t.e.m. 8 ' 
4. Wijsbegeerte en geschiedenis der ideeën : 

~ Oudheid (0 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • A. JANSSENS 11-12 Bland.ijnberg, 2 
0\ 
1 5. Geschiedenis van de Griekse letterkunde (0 ) • H. VAN LOOY 9-11(1) Blandijnberg, 2 

6. Geschiedenis van de Latijnse letterkunde 
(OO) •.••.•••••. · • . • • . • • • • • J. VEREMANS 14-15 Blandijnberg, 2 

7. Kunstgeschiedenis der klassieke Oudheid 
i "(OO) • • • • • • • • . • • • • . • . • • • • • H. MUSSCHE 1Q-12(2) 

1 

Blandijnberg, 2 

8. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 9-10 Bland.ijnberg,. 2 

9. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis (één partim te kiezen 
onder a) en b)) .... · ........... . 

i .." a) partim (*+**) . . . . . . . . . . . . . . . S. DE LAET 14-16 Bland.ijnberg, 2 

t ____ . _ b) ~artim (*+~*) ·_ .. ~ . . . . . . . .. . . N. 10-12 _ Blandijnberg, 2 

-~-- - - -- - .-- .. -- --·- -- ;;;;;.. -:;;:;;.____ ~- --===----=:;;---====--~ =--=-=- ---- --- =----==::......: -= =--~-==--= :......=-~--==--=-= -- -

~ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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I 

FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

L!centie in de geschiedenis, richting: klassieke oudheid (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
-

Vier cursussen naar keuze uit 10 t.e.m. 20 
10. Opgravingstechniek, met oefeningen op 

het terrem (00 ) ••••••• 1 ••••••• S. DELAET 16-18 (2) -
11. Archeologie van de Griekse wereld(*+**) H. MUSSCHE 1-:l-16 (2) 

.. 
12. Etruskische en Romeinse archeologie (00) .. S. DE LAET 

\ 

13. Nationale en provinciaal-Romeinse archeo-
' logie (00 ) .................. S. DE LAET 8-10 

f4. Griekse epigrafie (00) ............ R. BOGAERT 9-10 

15. Latij,nse epiiratie (*) . . .". . . . . . . . . N. - 10-11 

16. Numismatiek der Oudheid (0 ) . •••••••• N. 30 uur/jaar 

1 7. Papyrologie (0 ) 
I R. BOGAERT 14-16 (1) ............... 

' 

18. Griekse paleografie (0
) • • • • • • • • • • • • R. BOGAERT 9-10 

19. Latijnse paleografie (0 ) ......... · .. W. PREVENIER 16-18(2) ' 

20. Historische geografie : problemen, bronnen 
en methode(*) ............... A. VERHULST 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: · . - : - - -
zie p. 56 en 57. 

c 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plizats 

~ 

' 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-· Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

--



. ---____,...-;-- -. 

~ -· - ·- -- -- - - -- - , . ~ ·.-- - - -- ~ - - -· - - - - - - - - - - - _ .. -. - • ' 
<• 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de geschiedenis, richting: middeleeuwen (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag za terdaK .Plaats 

,. 
' 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: . \ 

1. Instellingen van de Middeleeuwen (0 ) .... R. VAN CAENEGEM 9-11 Blandijnberg, 2 

2. Economische en sociale geschiedenis van de 
Middeleeuwen (00 ) ............. A. VERHULST 11-13 Blandijnberg, 2 

Twee cursussen. naar keuze uit 3 t.e.m. 10 . 
3. Wijsbegeerte en -geschiedenis der ideeën : 

I Middeleeuwen (0 ) .............. A. lANSSENS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
~ 
00 

I 4. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 13V2-15% 
Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 ) G. SANDERS . (2) Blandijnberg, 2 

5. Geschiedenis van de plastische kunsten: 
Middeleeuwen (00 ) ............. M.DEMAEYER 14-16(1) St. Hubertusstr., 2 

I 6. Godsdienstgeschiedenis der Middeleeuwen 
I (00) 

••••••••••••••• f ••••• G. SANDERS 16-18(2) Blandijnberg, 2 

7. Overzicht van de cultuurgeschiedenis der 
Middeleeuwen (0 ) .............. R. VAN CAENEGEM 11-12 Blandijnberg, 2 

8. Muziekgeschiedenis tot 1750 (*/**) . . . . . N . 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

l ____ 9. Theatergeschiedenis (0 ) ............ W. SCHRICKX 10Vz-12 Blandijnberg, 2 

10 . . Cultuurgeschiedenis van Byzantium __ __.;:;. -·- - --·~ r- .... ·- -·-·--· . ----- --~~ ----
(00) ..................... E. VOORDECKERS 9-11 Blandijnberg, 2 

-
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie o. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJs.BEGEERTE 

Licentie in de geschiedenis, richting : middeleeuwen (2 jaar studie) 
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. Historische kritiek toegepast op een periode 
van de geschiedenis (een partim te kiezen 
onder a) tot en met d) ............ 
a) partim (*+**) ............... S. DE LAET 14-16 

of 
b) partim (*+**) .............. R. VAN CAENEGEM 8-10 

of 
c) partim (*+**) ............... W. PREVENIER 11-13 

of 
d) partim (*+~.*) .............. A. VERHULST 

Vier cursussen naar keuze qit 12 t.e.m. 21 
12. Paleografie der Middeleeuwen (0 ) ...... W. PREVENIER 14-16 

13. Oorkondenleer met inbegrip van de 
chronologie en de zegelkunde (00) ' .. ' "" '. W. PREVENIER 14-16 

14. Opgravingstechniek met oefeningen op het 
terrein (00) . ·- ............... S. DE LAET 16-18(2) 

15. Vroeg-middeleeuws archeologie ( volksver-
huizingstijd en Merovingische periode) (0 ) .. S. DE LAET 1 0-12(1) 

16. Historische geografie _: problemen, bronnen · 
en methode (00) ............... A. VERHULST 

17. Geschiedenis van de ontdekkingen en van 
de cartografie : Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijden (0 ) ..... ' • ............ W.BRULEZ - 60 uur/jaar 

- . r 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10 inandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de geschiedenis, richting : middeleeuwen (2 jaar studie) ~ 

Leergangen Titularis maandag cfinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

18. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
(* /* *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 9-10 Blandijnberg, 2 

19. Financiële geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeleeuwen en de -
Nieuwe Tijden (0 ) • • • • • • • • • • • • • • w. PREVENIER · 9-10 _ .8landijnberg,? 

20. Muntgeschiedenis en metrologie der Middel-

I 
eeuwen en der Nieuwe Tijden (0

) • • • • • • A. VERHULST 9-10 Blandijilberg, 2 

g) 21. De geschiedenis van de politieke \ 
1 leerstelsels(*/**) . . . . . . . . . . . . . . F. PEETERS 45 uur/jaar Univ., 8 

.. II. CURSUSSEN NAAR KEUZE ~ 

zie p. 56 en 57. 
/ ~ -

' 
' - . .... 

. - : ~ 

l-~-~:o~-~~ver~:~: van~de~bru~~et:~:~, · _.ie~-= ~--·---~~- - -- .. ---. -~~~- -~-~-~-~ -. -~-~-- .. -- ~-. ,~~ ~-



FACULTEITVAN DE LETI'EREN EN WIJSBEGEERTE 

- Licentie in de geschiedenis, richting : nieuwe tijden (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Instellingen van Europa in de Nieuwe 

Tijden (00) M.BAELDE 11-12 - Blandijnberg, 2 .................. . 
2. Instellingen van de koloniale wereld (0 ) . . . N. 11-12 ". . Blandijnberg, 2 

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwe Tijden: Europese wereld (00 ) .... w: BRULEZ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

4. Economische en sociale geschiedenis van de ~ 

Nieuwe Tijden : koloniale wereld (0 ) . . . . N . 91/z-11 Blandijnberg, 2 

VI Twee cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 11 
5. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (0 ) ... R.BOEHM 17-18 Blandijnberg, 2 

6. Cultuurpro'ductie van de Nieuwe en Nieuwste · 
Tijden .................... J. BROECKX 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

7. Godsdienstgeschiedenis der Nieuwe 
Tijden (0 ) .................. M. BAELDE 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

8. Vergelijkende studie der moderne 12-13(Ï) 
- literaturen (00) ............... W.THYS 16-17(1) Blandijnberg, 2 

9. Geschiedenis van de sociale en van de 
economische leerstelsels (0 ) ......... W. BRULEZ 30 uur/jaar 

10. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (*/**) .... N. (J. BROECKX) 60 uur/jaar -- Blandijnberg, 2 

11. Theatergeschiedenis (0 ) ........... W.SCHRICKX 10%·12 Blandijnberg, 2 

12. Historische kritiek, toegepast op een periode .. 

van de geschiedenis : M. BAELDE 
a) partim (0 ) . . . . . . . . . . . . . . " .... N . 11-13 Blandijnberg, 2 

of 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
~ 

Licentie in de geschiedenis, richting : nieuwe tijden (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag ·donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

b) partim (00) ................ W. BRULEZ 11-13 Blandijnberg, 2 

Drie cursussen naar keuze uit 13 t.e.m. 20 
13. Oorkondenleer, met inbegrip van de 

~ 

chronologie en de zegelkunde (00 ) •••••• W. PREVENIER 14-16 Blandijnberg, 2 

14. Histmische geografie : problemen, bronnen 
en methode (00) ............... A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

I 
15. Geschiedenis van de ontdekkingen en van , 

VI 
de autografie : Middeleeuwen en Nieuwe 

N Tijden (0 ) .................. W.BRULEZ 60 uur/jaar Blandijn berg, 2 
I 

16. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 
(*/**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-10 Blandijnberg, 2 

17. Financiële geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeleeuwen en de 
NieuWe Tijden (0 ) .............. W. PREVENIER J 9-10 Blandijnberg, 2 

--18. Muntgeschiedenis en metrologie der Middel- I 
eeuwen en der Nieuwe Tijden (0 ) ...... A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 

19. Beginselen van het boekhouden (* /**) ... C. DE PELSEMAEKER 8Y1-lO Univ., 2 

20. Geschiedenis van de politieke leer-
stelsels (*/* *). . . . . . . . . . . . . . . . . F. PEETERS 45 uur/jaar Univ., 8 

IL CURSUSSEN NAÀR KEUZE 

zie p: 56 en 57. 

··-·- - ___ ...:,_~--- ___:; -:. • -- - --:; --= -:- .. 7-:----..: --=-~.:--=-=---- -- -------. - - --· - . -·-- -· .. - --- ---
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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- FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE . 
Licentie in de geschiedenis, richting : nieuwste tijden (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
I 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Instellingen van de Nieuws te Tijden (00) .. R. VAN EENOO 10-12(1) 

2. Eigentijdse ges~hieqenis (0 ) ......... H. BAL THAZAR 11-12 

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuws_te Tijden (OO) ............ H. BALTHAZAR 11-13 

Twee cursussen naar keuze uit 4 t.e.m. 10 .. . 
4. Geschiedenis van de ideeën der Nieuwste 

Tijden (00) .................. E. VERMEERSCH 17-18 

5. Cultuurprodu,ctie van de Nieu·we en Nieuwste -Tijden (0 ) ~. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. BROECKX 30 uur/jaar 

'6. Ontwikkeling van de natuurwetenschappen 
sedert de 19e eeuw (*I**) .......... 1. QUINTYN 9-10% 

7. Vergelijkende studie der moderne 
literaturen (00) ............ ; .. W. THYS 

8. · Geschiedenis van de sociale en van de -
economische leerstelsels (0 ) ........ ·. W.BRULEZ 30 uur/jaar 

9. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (* /**) ... 1. BROECKX 60 uur/jaar 

10. Theatergeschiedenis (0 ) ........... W. SCHRICKX 

11. Historische kritiek toegepast op een periode -
van de geschiedenis (*+* *) 

: -

partiro: ................... R. VAN EENOO 11-13 partim: .................... H. BALTHAZAR 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Korte Meer, 9 

12-13(1) 
16-17(1) Blandijnberg, 2 

Blandijnbèrg, 2 

Blandijnberg, 2 

10%-12 Blandijnberg, 2 

-· 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WUSBEGEERTE 

~ Licentie in de geschiedenis, richting: nieuwste tijden (2 jaar studie) 

Leer1§1ngen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag .zaterdag · . Plaats 

Vier cursussen naar keuze uit 12 t.e.m. 25 -. 

12. Studie van de gedrukte bronnen: Nieuwste 
Tijden (0 ) .................. R. VANEENOO 17-18 Blandijnberg, 2 

13. Ko1onisatiè en.dekolonisatie in de 19e en 20e 
eeuw (00) .................. W. BRULEZ 11-12~ Blandijnberg, 2 

/ 

14. Politieke aa~drijkskunde (* /**.) .•..•.•. 
.. 

L. DE SMET 8~-9~ Blandijnberg, 2 

15. Overzicht van de fmanciële economie (00) .. V. DE RIDDER 45 uur/jaar Univ., 8 
VI 
~ 

16. Economische bewegingsleer (00) ••• . •••• A. DEVREKER 15~-17 I Univ., 8 

17. Beginselen van het boekhouden(*/**) ... C. DE PELSEMAEKER 8~-10 Univ., 2 

18. Historische kritiek van statistische 
gegevens ( *) ................. J. HANNES 14-15 Blandijnberg, 2 

19. Politieke problemen van de nieuwe staten .. jA. VAN BILSEN 11-12~ Univ., 8 

I 
20. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie 

(*/**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9-10 Blandijnberg, 2 

21. Geschiedenis van de ontdekkingen en van 
de cartografie (0 ) .............. W.BRULEZ 60 uur/j~ar Blandijnberg, 2 

· 22. Finandèle geschiedenis en de geschiedenis '- " 
der boekhouding in de Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijden (0 ) .............. W, PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

- . -
... - . - - - - ----- ·-~ --

23. Historisché geografie : problemen, bronnen 
en methoden (00 ) •••••••••••••• A. VERHULST . 9-10 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

I 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de geschiedenis, richting : nieuwste tijden (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag . dinsdag woensda~ donderdag 
.. 

24. Muntgeschiedenis en metrologie der Middel- . 
eeuwen en der Nieuwe Tijden (0 ) ...... A. VERHULST 

25. De geschiedenis van de politieke leer-
stelsels· (* /* *). . . . . . . . . . . . . . . . . F. PEETERS. 45 uur/jaar 

-
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

zie p. 56 en 57. 

' 
' 

' -. 

~ 

-
,. 

- - : ~ . ' .. 

,. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag zaterdag Plaats 

9-10 Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

. 

. 

' -- -- - ~ . -~- - - . '" . 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de geschiedenis, ane richtingen (2 jaar studie) . 

Leergangen 

I 
Titularis I ~ndagl dinsdag I woensdag I donderdag 1 vrijdag I zaterdag I Plaats 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee vakken welke elk het voorwerp uitmaken 
van tenminste één cursus ingeschreven op het 
programma van een universiteit, en gekozen 
werden met de toestemming van de examen 

. commissie. Tenminste één van deze vakken 
dient te behoren tot de geschiedenis . . . . . . 

1. Museumkunde (00) ............. P. V ANDENHOUTE 10-12 (l)J 1 I St.-Hubertusstr., 2 

V'l I 2. 
0\ 

Bibliotheconomie en bibliografie(*/**) ... K. VAN ACKER I 10-12 I I Rozier, 9 

I I 3. Demografie(*/**) .............. M. VERSICHELEN-
TERRYN 14-15 Paddenhoek, 5 

4. Grondige vraagstukken van de sociologie 
in verband met de moraal (00) ........ J. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 

5. Grondige studie van vraagstukken lopende over 
sociologie, met praktische oefeningen(*/**) . M. VERSICHELEN-

TERRYN 15-17 Univ., 8 

6. De biologie toegepast op de sociale 
wetenschappen(*/**) . . . . . . . . . . . . R.CLIQUÈT 17-18% , . Led., 35 

7. De psychologische antropologie(*/**) . .. W.DECOSTER 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
-

8. Etnologie(*/**) ............... P. V ANDENHOUTE 14-16(1) St.-Hubertusstr. , 2 

~..:..-== 1 9. Geschiedenis en theorie van het weten-
schappelijk denken (0 ) 

----
L.APOSTEL --- -- ' 10-12 .. --. --- . . --- ·- Blandijnberg, 2 ............ 

Voor de verklaringvan de gebruikte tekens: zie p. 35. 

I 
...... 



Vl 
-.] 

I 

Leergangen 

10. De wijsbegeerte van.het recht(*/**) .... 
11. Romeins recht(*/**) ............ 
12. Algemene rechtsgeschiedenis met in begrip 

van hetoud-Nederlandsrecht (*/**) .... 
13. · Historische teksten der late Oudheid en 

vroege Middeleeuwen (00) .......... 
14. Theoretische geschiedenis(*) ........ 
15. Initiatie tot de beschrijving van handschrif-

ten, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie(*/**) . . . . . . . . . . . . . . 

16. Initiatie tot de beschrijving v~ oude druk-
ken, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie(*/**) . . . . . , ......... 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

licentie in de geschiedenis, alle richtingen (2 jaar-studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. DEKKERS 1(}.12 (1) Univ., 2 

W. ROELS 60 uur/jaar Univ., 2 

-

J. VAN ROMPAEY 16-18 Univ., 2 

G. SANDERS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

R. VAN EENOO 14-16 Bla!ldijn!>erg, 2 

I . . 
i N • 1(}.11 Rozier, 9 

N • 11-12 Rozier, 9 

-
~ 

--



VI 
00 

I 

- FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de geschiedenis 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde R. VERBIST 17-19 (1) 
,. 

Blandijnberg, 2 ... -
2. De geschiedenis der opvoedkunde (00 ) ... K. DE CLERCK 17-'19 Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer (0 ) ........ A.GERLO 17-19 Blandijnb~rg, 2 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die ' - - -
voorkomen op het programma ~er athenea, 
partim : geschiedenis ............ M~ BAELDE 16-17 Blandijnberg, 2 

) 

..... 
.; 

~ '. 

- -

/ 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij_ niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door .de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea. Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de 
graad van licentiaat. -

I 
~ 

--
- -- _.... -- : ~ ==---=--- -~, -.. :.. -.. -:... -::::=-:-=--=---- ~ -- ---;--=..=..==.,-:.,_-_=---- - -. .. ---:.-=--=~-==--- - ~ - - -- - : -· - ·= ::- =-- - - -. :..:..- --=-------... - . -===... -=----=:=--~- ,., __ 

- I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



VI 
\0 
I 

-

Leergangen 

1. Encyclopedie van de klassieke filologie(*) 

2. Encyclopedie der geschiedenis van Grieken-
land en van Rome(**) . . . . . . . . . . . 

3. Griekse schrijvers(*+**) .......... 
4. Overzicht van de geschiedenis der Griekse 

letterkunde (0 ) ............... 
5. Griekse oefeningen 

a) theoretisch gedeelte (*+**) . . . . . . . . 

b) praktisch gedeelte(*+**) ......... 

6. Historische spraakkunst van het Grieks(**) 

7. Latijnse schrijvers(*+**) . ......... 
8. Overzicht van de geschiedenis der Latijnse 

letterkunde (00) ............... 
9. Latijnse oefeningen 

a) theoretisch gedeelte(*+**) ........ 
-

b) praktisch gedeelte(*+**) ......... 

10. Historische spraakkunst van het Latijn(**) 
~ --- -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
I 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

' 
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

R. BOGAERT - 9-10% Blandijnberg, 2 

N . 16-18 {2) Blandijnberg, 2 

H. VAN LOOY 16-18 Blandijnberg, 2 

- ~ 

H. VAN LOOY 16-18 (1) Blandijn berg, 2 

14-14% 14-15% 
H. VAN LOOY (**) (*) - Blandijnberg, 2 

H. VAN LOOY 14%-16 8Y2-10 
(**) (*) Blandijnberg, 2 

R. TlllBAU 10-12 (1) Blandijnberg, 2 

J. VEREMANS 11-13 Blandijn berg, 2 

J. VEREMANS llY2-12% Blandijnberg, 2 

14-14% 
J. VEREMANS (**) Blandfjnberg, 2 

16-17Yz 
(*) 

J. VEREMANS ! 1()-11 (*) 
; 14-16 (**) 

l 
- Blandijnberg, 2 

R. THIBAU 10-12 (2) Blandijnberg, 2 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de klassieke filologie (2 jaar studie) 

Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) ................ A. BOLCKMANS 14-15~ Blandijnberg, 2 

of 
11 b. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

kunde : Middeleeuwen en Nieuwe Tijden 
(0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·~ . A. VAN ELSLANDER 9-11 (1) Blandijnberg, 2 

of 
11c. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

kunde :Nieuwste Tijden (OO) ........ A.DEPREZ 9-11 (1) Blandijnberg, 2 
I 

0\ 1-2. Historisch overzicht van de belangrijkste 
0 wijsgerige stelsels (0 ) • • • • • • • • • • • • • · J. KRUITHOF 8~-10 Blandijnberg, 2 
I 

13. Wijsbegeerte der Oudheid (00) ........ A. JANSSENS 9-10 Blandijnberg, 2 

14. Geschiedenis van Griekenland en van 
Rome(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 17-18 Blandijnberg, 2 

I 15. Historische kritiek toegepast op de geschie-
I 

I 

I denis der oudheid, met oefeningen(**) N. 8-10 Blandijnberg, 2 ! 
I 

... i 

i 16a. Geschiedenis van de Oudste Tijden en I , 
meer bepaald de oudste geschiedenis van I 

I 
Europa (0 ) .................. S. DE LAET 16-18 (1) Blandijnberg, 2 

of 
I 16b. Geschiedenis van West-Azië en Oud-Indië ' -

- in hun betrekkingen met de Grieks-Ro- - -
meinse Oudheid : 
1) West-Azië (OO) .............. L. DE MEYER 14-15 (1) Blandijnberg, 2 _j 

l 
-. ·-

2) Oud-Indië (00) 
- -- -• I --A. SCHARPE - . . -

12-13(1) - - - Blandijnberg, 2 .............. 
of 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

-



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
~ 

Kandidatuur in de klassieke filologie (i jaar studie) 
/ 

Leergangen 
. 

Titularis 
., 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

16c. Geschiedenis van Byzantium (00) ...... E. VOORDECKERS 11-12 St.-Pieterspl., 5 
of 

16d. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0 ) ... R. VAN CAENEGEM 11%-12% Blandijnberg, 2 
-

17. Overzicht van de geschiedenis der plasti-
tische kunsten : Oudheid (0 ) ........ H. MUSSCHE 15-17 (2) Blandijnberg, 2 

18. Overzicht van de geschiedenis der.plasti-
sche kunsten :Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden (00) ........... .. M. DEMAEYER 16-17 Blandijnberg, 2 . 

0'1 

' . 

-· . ' 

' . 

. 
.. 

~ -

' 

Voör de verklaringvan de gëbiuikte tekens: zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de klassieke filologie, richting :Grieks (2 jaar studie) 

Leergangen J Titularis ( maandag dinsdag woensdag donderdag 
L 

I. I 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Grondige studie van de wijsbegeerte der 
Oudheid (0 ) ................. A. JANSSENS 

2. Griekse schrijvers (*+**) ...... . ... H. V~LOOY 

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0 ) . .. . ........... H. VAN LOOY 

4. Oefeningen over de Griekse taal(*+**) R. THIBAU 

5. Latijnse schrijvers ( *) ............ J. VEREMANS 

0\ I 6. Grondige geschiedenis der Latijnse 
N letterkunde (OO) J. VEREMANS 
1 

............... 
I 7. Oefeningen ovèr de Latijnse Taal (*) .... J. VEREMANS 

8. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger-
maansetalen en inzonderheid van het · 

~ I Grieks en het Latijn : 
Indogermaans gedeelte (OO) ........ ·I W. COUVREUR 

9. Vergelijkende spraakkunst van de lndoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : kla~iek gedeelte (0 ) A. SCHARPE 

10. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) . . . . N . 
11. Instellingen van de Romeinse wereld (0 0) · . • • N. 
12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 

- I volkeren (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 

13. Griekse epigrafie (OO) · ............ R. BOGAERT 

14. Griekse paleografie (0 ) •••••••••••• R.BOGAERT 

====---=--- 1 15. Archeologie van de Griekse-wereld(*.+**)' . _._ H. MUSSCHE 

... 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 68 en 69. 

Voor de verklaringvan de gebruikte tekens: zie p. 35. 

I 

. I I I 11-12 I I 
l l 10-12 l l l 

9%-11 

16-18 

14-15% l 
14-16 

I I I I 12-13 I 

10-11% 
11-12 
11-12 

9-10 
9-10 

- - - - -
14-16 (2) -

r 

vrijdag zaterdag I Plaats 

I I Blandijnberg, 2 

l l Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

l I Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

I I Blandijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijn.1Jerg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 



0\ 
w 
I 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

- Licentie in de klassieke ftlologie, richting: Latijn (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis · maandag dinsdag woensdag donderdag 

-
I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Grondige studie van 'de wijsbegeerte der 
Oudheid (0 ) ............... , .. A. lANSSENS 11-12 

2. Griekse schrijvers (*) ............ H, VANLOOY 10-12 
3. Grondige geschiedenis der Griekse 

letterkunde (0 ) ............... H. VANLOOY 9~-11 

4. Oefeningen over de Griekse taal(*) ..... R. TIDBAU 16-18 
5. Latijnse schrijvers(*+**) .......... J. VEREMANS 

6. Grondige geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00) .............. . J. VEREMANS 14-15% 

7. Oefeningen over de Latijnse taal(*+**) ... J. VEREMANS 14-16 
8. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger- -

maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn: 
Indogermaans gedeelte ( oo) . . . • . • • . . . W.COUVREUR 12-13 

9. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte (0 ) A.SCHARPE 10-lllh 

.1 0. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) . . . . N . 11-12 
11. Instellingen van de Romeinse wereld (00) . . N . 11-12 
12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 

volkeren (*) ................. . N. -
13. Latijnse epigrafie (*) . . . . . . . . . . . . N . 10-11 
14. Latijnse paleografie f) ........... W. PREVENIER 16-18 (2) 
15. Etruskische en Romeinse archeologie (0°) .. S. DE LAET 

--
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE - .. 

zie p. 68 en 69. ~ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35 

-
·. 

vrijdag zaterdag Plaa-ts 

.. 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

_ Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

.. 14-16 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 



FACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE ..... 

Licentie in de klassieke filologie, richting : Geschiedenis der Oudheid (2 jaar studie) , 

Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Grondige studie van de wijsbegeerte der 

Oudheid (0 ) ................. A. JANSSENS 11-12 Blandijnberg, 2 

2. Griekse s~hrijvers. (*) ............ H. VAN LOOY 10-12 Blandijnberg, 2 
~ 

3. Grondige geschiedenis der Griekse 
letterkunde (0 ) ......... _..... ..... H. VANLOOY 9%-11 Blandijn berg, 2 . . 

4. Oefeningen over de Griekse taal(*) .. . .. R. THIBAU 16-1S Blandijnberg, 2 
I 

0\ 
~ 

5. Latijnse schrijvers (*) . ........... J. VEREMANS 14-16 Blandijnberg, 2 

I 6. Grondige geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00) ............... J. VEREMANS 14-15% Blandijnberg, 2 

7. Oefeningen over de Latijnse taal(*) ..... J. VEREMANS 14-16 Blandijnberg, 2 

I 
Sa. Historische verlqaring van een Grieks 

schrijver (0 ) ................. R. BOGAERT 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
I 

of I 
I Sb. Historische verklaring van ëen Latijns I 

9-11(1) senrijver (00) • • • • • • • • • • • • • • • • • G. SANDERS Blandijnberg, 2 

9. Historische kritiek, toegepast op de 
Oudheid(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-11% Blandijnberg, 2 

10. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger-

l __ 7-' 

maanse talen en inzonderheid van het Grieks 
en het Latijn : Indogermaans gedeelte (00) • • W.COUVREUR 12-13 Blandijnberg, 2 

- ·- -·-- - -----~-- -
....: ·- --· . - . - - ---- - - - . -- _·--=-=..: _-..::.- -----

I 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de klassieke fdologie, richting :Geschiedenis der Oudheid (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag dimderdag vrijdag 

11. Vergelijkende spraakkunst van-de Indoger- - ,. 

maanse talen en inzonderheid van het · 
Grieks en h~t Latijn : klassiek gedeelte \.... 

(0) .......... · ............ A. SCHARPE 10-11% 

12. Instellingen van de Griekse wereld (0) . . . . N . 10-11 

13. Instellingen van de Romeinse wereld (00 ) . . N . 10-11 

14. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9·10 

15a. Griekse epigr~e (OO) ............ R. BOGAERT 9-10 
of 

15b. Latijnse epigrafie(*) . . . . . . . . . . . . N . 10-11 

16a. Griekse paleografie (0) .... . ....... R.BOGAERT 9-10 
of 

16b. Latijnse paleografie (0) ........... W. PREVENIER 
' 

16-18 {2) 

17a. Archeologie van de Griekse wereld(*+**) H, MUSSCHE 14-16(2) 
of 

1 7b. Etruskische en Romeinse archeologie (00) . . s·. DE LAET 8-10 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 68 en 69. 

-.- -- ------

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

. 

zaterdag Plaats 

-

Blandijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 i 

Blandijnberg, 2 i 

Blandijnberg, 2 

_ · __ -:_ _ L... .. 
--

~ -
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FACUI:..TEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -
Licentie in de klassieke filologie, richting: Antieke Wijsbegeerte (2 jaar studie) -

Leergangen Titularis ·(!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN . -
1. Grondige studie van de wijsbegeerte 

der Oudheid (0 ) ............. A. JANS$ENS 30u. 11-12 Blandijnberg, 2 

2. Griekse schrijvers ( *) ..... . ..... H. VAN LOOY 60u. 10-12 Blandijnberg, 2 

3. Grondige geschiedenis der 
Griekse letterkunde (0 ) ......... H. VAN LOOY 45 u. 9%-11 

{ 
Blandijnberg, 2 

0'\ 
4. Oefeningen over de Griekse 

0'\ taal(*) .................. R. THIBAU 60 u. - 16-18 Blandijnberg, 2 
I 

5. Latijnse schrijvers(*) ........... J. VEREMANS 60u. 14-16 Blandijnberg, 2 

6. Grondige geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (00) ............. J. VEREMANS 45 u. 14-15% Blandijnberg, 2 

-

7. Oefeningen over de Latijnse 
taal(*) .................. J. VEREMANS 60 u. 14-16 

~ 
Blandijnberg, 2 

-

8. Griekse en Latijnse wijsgerige -teksten(*/**) .............. A. lANSSENS 60u. Blandijnberg, "2 

9. Grondige vraagstukken van de 
antieke wijsbegeerte met inbegrip - - . 
van de studie van het nawerken op 

.. 

het Westers denken(*/**) . . . . . . . . . R. BOEHM 60u. Blandijnberg, 2 

-
10. Geschiedenis van de wetenschap - ---- ;;..- --· --- - - . --i-=-----.:: . . =-----==- == ------- .. --; ;- ---- "':':- =-'":.:....- -=-=--= - ---

in de oudheid(*/**) ............ E. VERMEERSCH 30u. Blandijnberg, 2 -
(!) totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
~ 

Licentie in de klassieke fdologie, richting : Antieke :Wijsbegeerte (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. Vergelijkende spraakkunst van de 
Indogermaanse talen en inzonder-
heid van het Grieks-en het Latijn : 
Indogermaans gedeelte (00) ....... W. COUVREUR 30u. 12-13 

12. Vergelijkende spraakkunst van de 
Indogermaanse talen en inzonder~ .-
heid van het Grieks en het Latijn : 
klassiek gedeelte (0 ) ........... A.SCHARPE - 45 u. 10-11% 

~ 

13. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) . . N . 30u: 10-11 

14. Instellingen van de Romeinse wereld (00) N. 30 u. - 10-11 

15. Godsdienstgeschiedenis der 
klassieke volkeren ( *) . . . . . . . . . . N . 30u. 

16a. Griekse epigrafie (00) . . . . . . . . . . R. BOGAERT 30 u. .. 9-10 
of 

16b. Latijnse epigrafie (*) . . . . . . . . . . . N . 30u. 1().11 

17a. Griekse paleografie (0 ) .... .. .. . . R.BOGAERT 30u. 9-10 
of 

17b. Latijnse paleografie (0 ) . . .... . .. . W. PREVENIER 30 u. 16-18(2) 

18a. Archeologie van de Griekse 
wereld(*+**) ... . .......... H. MUSSCHE 60u. 14-16(2) 

of 
18b. Etruskische en Romeinse 

archeologie (00) S. DE LAET 60u. .. .. . .......... 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
zie p. 68 en 69. -

(!)totaal aantaluren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

vrijdag - zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
.. Blandijnberg, 2 

9-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

- Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

~10 Blandijnberg, 2 

< 



FACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
I 

Licentie in de klassieke ftloloi'ïe, alle richtingen (2 jaar studie) 
i 

- I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
i 

.-

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee door de examinandus met goedkeuring van 
de examencommissie gekozen vakken, die elk 
tenminste één college omvatten dat voorkomt 
op het programma van een universiteit. Tenminste 
één van die cursussen moet verband houden met de -
klassieke filologie. 

1. Historische verklaring van een Gneks 
schrijver (0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . R. BOGAERT . 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

I 2. Historische verklaring van een Latijns 
0"1 
00 schrijver (00) ................. G. SANDERS 9-11(1) Blandijnberg, 2 
I 3. Historische kritiek toegepast op de 

Oudheid(*) . . . . . . . .. . . . . . . . . . N . 10-111/z Blandijnberg, 2 

4. Griekse epigrafie (0 0) ............ R. BOGAERT 9-10 Blandijnberg, 2 

5. Latijnse epigrafie (*) . . . . . . . . . . . . N . 10-11 Blandijnberg, 2 

6. Griekse paleografie (0 ) ............ R. BOGAERT 9-10 Blandijnberg, 2 

7. Latijnse paleÖgrafie (O) ........... W. PREVENIER 16-18(2) Blandijnberg, 2 
1 

8. Archeologie van de Griekse Wereld(*+**) 1-J. MUSSCHE 14-16(2) Blandijnberg, 2 

9. Etruskische en Romeinse archeologie (00) .. S. DE LAET 8-10 Blandijnberg, 2 

10. Griekse en Latijnse wijsgerige teksten(*/**) . A. lANSSENS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

L~ 
11. Grondige vraagstukken van de antieke 

wijsbegeerte met inbegrip van de studie 
van het n~werken op het Westers denken(*/**) R. BOEHM 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

12. Geschiedenis van de wetenschap in 
- . . - .. -- - -- - - -

de oudheid(*/**) ............... E. VERMEERSCH 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LEITEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de kla~ieke filologie, alle richtingen (2 jaar studie) 

-
Leergangen Titularis maandag .dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

13. Nationale en provinciaal-Romeinse 
archeologie (00) ............... S. DE LAET 8-10 BlaÎldijnberg, 2 

14. Byzantijns Grieks (0 ) ............ R. THIBAU I 11-12 Blandijnberg, 2 

15. Modern Grieks (00) ............. R. THIBAU 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

16. Volkslatijn (0 0) ............... G.SANDERS 16-18(1) Blandijnberg, 2 

17. Middeleepws Latijn (0 ) ........... G.SANDERS 16-18(1) Blandijnberg, 2 

18. Sanskriet(*/**) ............... A.SCHARPE 16-17 Blandijnberg, 2 

19. Algemene taalkunde(*/**) •......... W. COUVREUR 15-16% Blandijnberg, 2 

20. Christelijk-r-atijnse taal en letterkunde (00) G. SANDERS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 I 
21. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 13Y2-15% 

Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 ) • G. SANDERS (2) Blandijnberg, 2 

22. Neolatijnse letterkunde (00) . . . .. . . . . . N . 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

· 23. Papyrologie (0 ) •••••••••••• · ...... R. BOGAERT 14-16_(1) Blandijnberg, 2 

24. Numismatiek der Oudheid (0 ) . . . . . . . . .N . 14-15 Blandijnberg, 2 

25. Kunstgechiedenis der Klassieke Oudheid 
(00) ............ .......... H. MUSSCHE 10-12(2) Blandijnberg, 2 

26. Economische en sociale geschiedenis van ~ .. 
Griekenland en Rome (00) • • • • • • • • • • R. BOGAERT 10-12 Blandijnberg, 2 

27. Cultuurgeschiedenis van Byzantium 
(00) ..................... E: VOORDECKERS 9-11 Blandijnberg, 2 

De cursussen 1 tot 12, die voor elk der richtingen als cursus naar keuze vermeld zijn, kunnen slechts als cursus naar keuze beschouwd worden, 
indien zij voor de gekozen richting geen verplichte cursus zijn. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
I 

~ 

Aggregaat H.S.O. in de klassieke filologie 

Leergangen Titularis mpandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindeli~ke opvoedkunde ... R. VERBIST 17-19(1) Blandijnberg, 2 

2. · De geschiedenis der opvoedkunde (00 ) ... K. DE CLERCK 17-19 Blandijn berg, 2 

3. De algemene methodenleer (0
) ....... A.GERLO 17-19 Blandijnberg, 2 

4. De bijzondere methodenleer der,vakken die Blandijnberg, 2 
voorkomen op het programma der athenea, Atheneum 
partim : klassieke talen ........... J. VEREMANS 9-10 Lyceum 

-.l 
0 
I 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. --
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het , 
programma der athenea. -
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0: mag afg~legd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

--
-

~~~ 
I - - -

~ 
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Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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- FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

"• 
Kandi~tuur in de Roma~se filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
' 

1. Encyclopedie van de Romaanse filologie(*) L. MOURIN 11-13 Blandijnberg, 2 

2. Filologische oefeningen over de Romaanse 14-15(**) -talen(*+**) ................. P. REMY 16-17(*) Blandijnberg, 2 

3. Taalkunde van het Modern Frans, met 
, 

oefeningen(*+**) . . . . . . . . . . . . . . N . 12-13(*) 10-12(**) .. Blandijnberg, 2 
.. 

4. Taalkundige en filologische studie van 10-11(*) 
Franse teksten, met oefeningen : (2) 16-11(*) 
Middeleeuwen(*+**) ............ J. THOMAS 9-10(**) Blandijnberg, 2 

-....J - 5. Historische spraakkunst(*+**) . . . . . . . N . 11-12 Blandijnberg; 2 

6. Geschiedenis van de Itanse literatuur, 
partim :Middeleeuwen(**) ......... J. THOMAS 11-12 Blandijnberg, 2 

7. Geschiedenis van de Franse literatuur, 
partim : Moderne tijden(*+**) ....... M. DE GREVE 14-16 Blandijnberg, 2 

8. Literaire studie van Franse schrijvers, met -
oefeningen: Middeleeuwen(**) ...... J. THOMAS 15-16 Blandijnberg, 2 

9. Literaire- studie van Franse schrijvers, met 
oefeningen :Moderne Tijden(*+**) .... M. DE GREVE 16-18 ·Blandijnberg, 2 .. 

10. Steloefeningen(*+**) ............ J. DE BRUYNE 13%-14Vz(*) Blandijnberg, 2 
- 14%-15%(** 

•. --
11. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen(*) ......... - ...... A. BOLCKMANS 14-15% Blandijnberg, 2 , 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

' Kandidatuur in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

!· 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

12. Psychologie(*) ............... W.DECOSTER 11-12% Blandijnberg, 2 

13. Logica(**) ................. L. APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 

14. Geschiedenis van de Romaanse wereld, met 
nadruk op de geschiedenis van Frankrijk 
(*+**) .................... R. VAN CAENEGEM 10-U(l) 9-10(1) Blandijnberg, 2 

15. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
(**) •••••••••••••••• 0 •••• W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

....J 16. Overzicht van de geschiedenis der plastische N 

I kunsten: Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijden coo) ............ M.DEMAEYER 16-17 Blandijnberg, 2 

17. Laat- en Middellatijnse schrijvers(*+**) .. G. SANDERS 9%-11%(1) Blandijnberg, 2 

. 
~ 

_, 

I 

l __ = 

-

I 

- - ·- - --. - - - - -;.,_ - -- ---- - ·- --- .=... .,..=......:- ·= -- -=-- -- ·- - - - ~ - - - - - - ;-_ . F-~ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35: 
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- FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Logica en ta~wetenschap (/) (OO) ...... L.APOSTEL 30 uur/jaar 

20 Grondige vraagstukken van de wijsbégeerte : -·. 
cul tuurfilosof1e (/) (Oo) ............. E. VERMEERSCH 17-18 

3. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte(/) ............... R. BOEHM 

' 
17-18% 

4. Franse taalkunde (*+* *) . . . . . . . . . . N . . - 8-10 

5. Grondige taalkundige en filologische studie 
. , 

van Franse schrijvers : Middeleeuwen en 
Moderne Tijden (*+**) ........... J. THOMAS 

6. Grondige geschiedenis van de Pranse -
literatuur (*+*"*) .............. C.ANGELET 10-12 

7. Grondige literaire studie van Franse -
schrijv~rs : Middeleeuwen (*) ........ J. THOMAS 11-12'12(+) 

8. Grondige literaire studie van Franse 
schrijvers: Moderne Tijden(*+**) ..... M. DE GREVE 11-12% 

9. Romaanse taalkunde(*) u L. MOURIN 9-11 ........... 
10. Romaanse literaturen, - 14-15 

a. partim : Italiaanse literatuur 15-16 
(*+**) .................. R. VAN NUFFEL 30 uur/jaar 

b. partim : Spaanse literatuur(*+**) .... J. DE BRUYNE 
c. partim : Provençaalse literatuur(*+**) .. P. REMY I 30 uur/jaar 
(ten minste twee literaturen te volgen in 
elke der twee studiejaren met een totaal ... 0 

; van 120 uur) -
11. Vergelijkende studie der moderne 

literaturen (00) ............... W. THYS 

12. Laat:_~n t.fiddell~tiins~ schrijvers (*+*·*) .. G. SANDERS 14-15'12 , 0 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p.· 35° 

vrijdag zaterdag Plaats -

Blandijnberg, 2 
i 

Blandijnberg, 2 

Blandijnb~rg, 1 

Blandijnberg, 2 

8%-10 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

15'12-16% Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10-11 
11-12 • · 

12-13 
16-17 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 



-·- - .,...._ ~ - -~ - -=- - - -· -- . -- - -· ---- -...;::::..- - - -· 
FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de· Romaanse fdologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE ..... 
Twee door de examinandus met goedkeuring van -
de exámencommi~sie gekozen vakken, die elk ten- . 
minste één college omvatten dat voorkomt op het f 

· programma van een universiteit. Tenminste één van 
die vakken moet verband houden met de Romaan-
se.; filologie (cursussen 1 t.e.m. 10) 

1. Fonetiek en ortofonie van het Frans(*+**) N. 10-11 (1) ' Blandijnberg, 2 
2. Methodes van de dialectologie, met toe-

passing op Romaans België(*/**) ...... M. PIRON . ·15-16 Blandijnberg, 2 

j 3. Geschiedenis van de Franse literatuur in 
"'-l België(*/**) ........ . ....... M. PIRON 16-17 Blandijnberg, 2 
~ 4. Verklaring van Spaanse schrijvers(*+**) J . DE BRUYNE 16Yz-11Yz Blandijnberg, 2 

' 
I 

5. Verklaring van Italiaanse schrijvers(*/**) R. VAN NUFFEL 16-18 Univ., -2 I 

t 
6. Verklaring van Provençaalse schrijvers 

(*/**) .................... P. REMY 14-16 (1) Blandijnberg, 2 

I 7. Spaanse taalkunde(*+**) .......... L. MOURIN 14-15(*) Blandijnberg, 2 

l 15-16(**) 
8. Portugese taalkunde(*/**) ......... L. MOURIN 16-17 Blandijnberg, 2 
9. Roemeense taalkunde(*/**) .......... L. MOURIN 17-18 Blandijnberg, 2 

10. Filologische oefeningen over de Italiaanse 
taal en literatuur(*/**) .. . ( . ....... R. VANNUFFEL 14-16 Blandijnberg, 2 

I. 
11. Volkslatijn (00) . .............. G. SANDERS 16-18 (1) Blandijnberg, 2 
12. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 13Yz-15Yz 

Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse (0 ) G. SANDERS (2) Blandijnberg, 2 
13. Initiatie tot de beschrijving van handschrif-

ten, met inbegrip van de gespecialiseerde 
I bibliografie (*/**) .............. N. 30 uur/jaar Rozier, 9 

l 
~ - -

-I 'î 14. Initiatie tot de beschrijving van oude druk- -

ken, met inbegrip ván de gespecialiseerde . 
bibliografie (*/**:) •...•.•.....•• N. 30 uur/jaar Rozier, 9 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 35. 
- -- --
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VI 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Romaanse fdologie (2 jaar studie) 

Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

15. Latijnse paleografie (0 ) . • •••••••••• W. PREVENIER 16-18 (2) 

16. De geschiedenis van de miniatuurkunst 
(*/**) .................... A. DE SCHRYVER 10-12(1) 

17. Algemene taalkunde(*/**) ......... W.COUVREUR 15-16~ 

18. Vergelijkende spraakkunst der Indoger-
maansetalen (oo) .............. W.COUVREUR 12-13 

19. -:r:oegepaste taalkunde (O) .......... R.DEROLEZ 45 uur/jaar 

20. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) • • • • A. VAN ELSLAND ER 45 uur/jaar 

21. Theatergeschiedenis (0 ) ........... W.SCHRICKX 45 uur/jaar 

22. Literaire sociologie (OO) ........... A. BOLCKMANS 45 uur/jaar 

23. Plastische kunsten : Nieuwe en Nieuwste 
Tijden (0 ) .................. M. DEMAEYER 

24. Geschiedenis van de muziek(*/**) ..... J. BROECKX 16-18 

25. Volkskunde (*/**) ............. P. VANDENHOUTE 16-18 (1) 

26. Inleiding tot het wiskundi~ denken . . . . . N • 60 uur/jaar 

27. Esthetica van de literatuur (00) ....... A. lANSSENS 15-16~ 

111. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. Praktische oefeningen over de literaire 

kritiek: Frans(*/**) ............ M. DE GR~VE· 15-16 -

2. Oefeningen over de lectuUr en de dictie : I 

Frans ................ . .. J. DE BRUYNE 30 uur/jaar 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 35. 
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vrijdag zaterclüg Plaats 

Blandijnberg, 2 

I 

St.-Hubertusstr.,...2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
~~ 

Blandijnberg, 2 

B~dijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

14-16 St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de Romaanse fdologie 

Leergangen Titularis 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ... I R. VERBIST 

2. De geschiedenis der opyoedkunde (00
) ••• I K. DE CLERCK 

3. Algemene methodenleer (0
) ••••••••• I A. GERLO 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim :Frans ................ I M. DE GREVE 

maandag! dinsdag I woensdag I donderdag 

I I 17-19(1) 

10-11 . 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

17-19 I I Blandijnberg, 2 
-

I I I Blandijn berg, 2 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea. . 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S.O. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

Voor de verkláring van de gebruikte tekens: 'zie p. 35. 

. 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandi~tuur in de Germaanse fdologie (2 jaar studie) 
~ 

Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Inleiding tot de Germaanse filologie I(*) G.DESMET . -· 16-17 Blandijnberg, 2 
2. Inleiding tot de Germaanse fiologie 11 10-12 ' 

a) Taalwetenschap (* *) ............ V. VANACKER {1) Blandijnberg, 2 
b) Literatuurwetenschap(**) ........ A. VAN EJ..SLANDER 10-12 (2) Blandijnberg, 2 

Twee talen en hun literatuur te kiezen uit 14-lSYz ..-
3 t.e.m. 6: (**) 
3a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 1()1h-12 10lfz-i2 " ' 

Nederlands, met oefeningen(*+**) ..... V. VANACKER (*) (-) (**) Blandijnberg, 2 
3b. Overzicht van de Nederlandse letter- A. DEPREZ (**) f ·9-101/z 

-:J kunde, met oefeningen(*+**) ....... A. VAN ELSLANDER (*) (-) Blandijnberg, 2 
-:J 

- I 4a. Inleiding tot de taalkundige studie ván het ' 1Q1h-'t2 1Q1h-12 / 

·-
Engels, met oefeningen(*+**) ....... R. DEROLEZ (**) (*) (-) Blandijnberg, 2 

4b. Overzicht van de Engelse letterkunde, met 14-151/z 14-151/z 
oefeningen(*+**) .............. W. SCHRICKX (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

Sa. Inleiding tot de taalkundige studie van het - 14-151/z 9-1Q1h 
Duits, met oefeningen(*+**) ........ G. DESMET (**)(-) (*) ( -) Blandijnberg, 2 

Sb. . Overzicht van de Duitse letterkunde, met 151/z-17 14-151/z 
oefeningen(*+**) .............. E. VERHOFSTADT (**) (-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

6a. Inleiding tot de taalkundige studie van een 151/z-17 
Scandinavische taal, met oefeningen(*+**) A. BOLCKMANS (-) Blandijnberg, 2 

I 

6b. Overzicht van een Scandinavische letter- 14-151/z : 

kunde, met oefeningen(*+**) .. · ..... A. BOLCKMANS (-) Blandijnberg, 2 
7. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen(*) ................ A. BOLCKMANS 14-151/z - . . Blandijnberg, 2 
Een cursus naar keuze uit 8 : 
Sa. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels (**)' . . . . . . . . . . __ . . J. KRUITHOF SV:z-10 Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur i~ de Germaanse fdologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag .. Plaats 

8b. Psychologie(**) .......... · ..... W. DE COSTER 11-12% Blandijnberg, 2 

8c. Logica(**) ................. L.APOSTEL 16-17% -Blandijnberg, 2 

8d. Ethica (* *) ................. J. KRUITHOF 11-12% Blandijnberg, 2 

8e. Wijsbegeerte van de ~iddeleeuwen (**) ... A. JANSSENS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

8f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (**) .. R. BOEHM 17-18 . Blandijnberg, 2 

8g. Hedendaagse wijsbegeerte(**) ....... E. VERMEERSCH 8%-10 Blandijnberg, 2 

I Twee cursussen naar keuze uit 9 : 
....:1 9a. Geschiedenis van de Nederlanden (0 ) .... A. VERHULST 9-10 Blandijnberg, 2 
00 ~ 

I 
I 9b. Geschiedenis van de Angelsaksische 

wereld (OO) ................. R. VAN CAENEGEM 9-10 Blandijnberg, 2 

I 9c. Geschiedenis van de Duitssprekende 
I landen (00) W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 I ................. 

I 9d. Geschiedenis van de Scandinavische 10'/2-12% 
I 

. landen (00) .................. A. BOLCKMANS (2) Blandijnberg, 2 

I 9e. of, met toelating van de faculteit, een 
I 

~ 
ander historisch vak ............. 

10. Overzicht van de geschiedkundige kritiek(*) W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

I 
/ 

I 

-

--=- . -- - - - -:.. - ·---- -- . -- .. - --- -- - . -----=---~~ . ~-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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Leergangen 

A. Richting Nederlands 
1. InJeiding tot de taalkundige studie van 

het Nederlands, met oefeningen (*+**) 

2. Overzicht van de Nederlandse letter-
kunde, met oefeningen(*+**) .... 

3. Geschiedenis van de Nederlanden (0 ) 

B. Richting Engels 
1. Inleiding tot de taalkundige studie van 

het Engels, met oefeningen(*+**) .. 
2. Overzicht van de Engelse letterkunde, 

met oefeningen(*+**) ........ 
3. Geschiedenis van de Angelsaksische 

wereld (00) .............. 
C. Richting Duits 

1. Inleiding tot de taalkundige studie van 
het Duits, met oefeningen(*+**) .. 

2. Overzicht van de Duitse letterkunde, 
met oefeningen(*+**) ........ 

3. Geschiedenis van de Duitssprekende 
landen (00) .............. 

D. Richting een Scandinavische taal 
1. Inleiding tot de taalkundige studie van 

een Scandinavische taal, met 
oefeningen(*+**) .......... 

2. Overzicht van een Scandinavische 
letterkunde, met oefeningen(*+**) 

3. Geschiedenis van de Scandinavische 
landen (00) .............. 

0 ) = totaal aantal uren per cursus 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE ' 

~ 

Aanvullende kandidatuur in de Germaanse filologie 

Titularis (! ) . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

14-15* 
(**)" . 

90u. 10*-12 10V:z-12 
V.VANACKER 90u. (*)(-) (**) Blandijnberg, 2 

A. DEPREZ (• *) 90u. 9-10* 
A. VAN ELSLANDER(*) 90u. (-) Blandijnberg, 2 

A. VERHULST 30u. 9-10 Blandijnberg, 2 

90u. 10V:z-12 10V:z-12 
R.DEROLEZ 90u. (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

90u. 14-15* 14-15* 
W.SCHRICKX 90u. (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

-
R. VAN CAENEGEM 30u. 9-10 Blandijnberg, 2 

90u. 14-15* 9-10Vz 
G. DE SMET 90u. (**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

90u. 15V:z-17 14-15* 
E. VERHOFST ADT 90u. "(**)(-) (*)(-) Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 30u. 9-10 Blandijnberg, 2 

. 
90u. 15V:z-17 

A. BOLCKMANS 90u. (-) Blandijnberg, 2 

90u. 14-15* 
A~ BLOCKMANS 90u. (-) Blandijnberg, 2 

10*-12Yz 
A. BOLCKMANS 30u. (2) Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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FACULTÈIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
~ . - - -=-- - -- ------- :--:-~ , -- ---

- \ 
-. 

Licentie in de Germaanse filologie ( 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1 zaterdag Plaats 
~ 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
la. Logica en taalwetenschap (00) L.APOS'J;'EL - 30 uur/jaar 

.. 
- Blandijnberg, 2 ........ 

of 
1 b. Esthetica van de literatuur (00) ....... A. JANSSENS 14-151/z Blandijnberg, 2 

of 
lc. Een ander wijsgerig vak (met toelating van 

de sectie) .................. 
A. Grondige studie ván één van de twee Germaanse 

talen die deel hebben uitgemaakt van het kandi- -
daatsexamen en van haar literatuur (te kiezen L 

uit 2· t.e.m. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2a. Grondige taalkundige studie van het mo-

I deme Nederlands, met inbegrip van de 
00 9-101/z 15%- 17 
0 historische spraakkunst van het Nederlands 
I (*+**) ................ · .... V. VANACKER .(**) (*) - Blandijnberg, 2 

2b. Grondige taalkundige studie van Neder-
landse teksten(*+**) ............ . V. VANACKER 151/z-17 Blandijnberg, 2 

2c. Grondige studie van de Nederlandse A.DEPREZ 
letterkunde(*+**) ............. A. VAN ELSLANDER 14-151/z Blandijnberg, 2 

2d. Grondige literaire studie van Nederlandse A.DEPREZ 
teksten(*+*.*) ................ A. VAN ELSLAND ER 

of 
- 14-151/z - Blandijnberg, 2 

3a. Grondige taalkundige studie van het·mo- - - ; 

deme Engels, met inbegrip van de histo-
rische spraakkunst van het Engels(*+**) R.DEROLEZ 9-101/z Blandijnberg, 2 

3b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten(*+**) ................ R.DEROLEZ 9-101/z Bla.ndijnberg, 2 

l,_ 
3c. Grondige studie van de Engelse 

letterkunde(*+**) ............. W. SCHRICKX 9-101/z Blandijnberg, 2 
3d. Grondige literaire studie van Engelse 

teksten · · · · · · 'oi · · · · · · · · · · · W. SCHRICKX 15Vz-17 Blandijnberg, 2 
;;;; 

- ~ 

4a. Grondige taalkundige studie van het mo- ' .··1 
deme Duits, met inbegrip van de histo-
rische spraakkunst VaJ!.Jlet Duits(*+**) G. DESMET 

- - L ..... ..... 
lOVz-12 Bland_ilil.berg, 2_ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens-: zie p. 35. 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse fdologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

4b. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten(*+**) ................ G.DESMET 10%-12 Blandijnberg, 2 

4c. · Grondige studie van de Duitse letterkunde 
(*+**) .................... E. VERHOFSTADT 10%-12 Blandijnberg, 2 

4d. Grondige literaire studie van Duitse ~ 

teksten (*+**) . ·of ............. E. VERHOFST ADT 10Yz-12 
. ~ 

Blandijnberg, 2 

Sa. Grondige taalkundige studie van een mod~me 
Scandinavische taal, met in begrip van de 
historische spraakkunst van een Scandi- / 

navische taal(*+**) . . . . . • ........ A. BOLCKMANS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
~ 

00 - Sb. Grondige taalkundige studie van teksten 
in een Scandinavische taal(*+**) ...... A. BOLCKMANS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

Sc. Grondige studie van een Scandinavische 
letterkunde (*+**) ............. A. BOLCKMANS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

Sd. Grondige literaire studie van teksten in 
een Scandinavische taal(*+**) ........ A. BOLCKMANS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

6. Vergelijkende spraakkunst van de -Germaanse talen (O) ............. R.-DEROLEZ 8Yz-1 OY:z(l) Blandijnberg, 2 
7. Vergelijkende studie der moderne 12-13 (1) 

literaturen (00 ) ............... W.THYS 16-17 (1) Blandijnberg, 2 
Naar keuze van de examinandus één reeks 
cursussen uit B of C of D of E : 
B. Grondige studie van de tweede Germaanse 

"' 'taal (te kiezen uit 8 t.e.m. 11) 
8a. Grondige taalkundige studie van het moderne ·-· - ·- - -·-. 

Nederlands, met in begrip van de historische 9-10% 1SY:z .. 17 
spraakkunst van het Nederlands(*+**) ... V. VANACKER (**) (*) Blandijnberg, 2 

8b. Grondige taalkundige studie van Nederlandse 
teksten(*+**) ................. V. VANACKER 15Yz-17 Blandijnberg, 2 

of 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WDSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse fdologie (2 jaar studie) 

. 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

. ' 

9a. Grondige taalkundige studie van het moderne 
Engels, met inbegrip van de historische 
spraakkunst van het Engels(*+**) ..... R.DEROLEZ 9-10~ 

9b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten (*+**) . 'of" ............. R.DEROLEZ 9-10~ 

1 Oa. Grondige taalkundige studie van het moderne . "" 
Duits, met inbegrip vàn de historische 
spraakkunst van het Duits (*+**) ...... G. DE SMET 

1 Ob. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten(*+**) . 'of" ............. G.DESMET 10%-12 

11a. Grondige taalkundige studie van een moderne 
Scandinavische taal, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van een Scandi~ 
navische taal(*+**) ..... · ........ A. BOLCKMANS 45 uur/jaar 

11 b. Grondige taalkundige studie van teksten 
in een Scandinavische taal(*+**) ...... A. BOLCKMANS 45 uur/jaar 

c. Grondige studie van de hveede litera-
tuur (te kiezen uit 12 t.e.m. 15) ; . -

12a. Grondige studie van de Nederlandse A.DEPREZ 

· letterkunde(*+**) ............. A. VAN ELSLANDER 14-15~ 

12b. Grondige literaire studie van Nederlandse A.DEPREZ 
. teksten(*+**) · ·of· · · · · · · · · · · · · A. VAN ELSLANDER 14-15~ 

13a. Grondige studie van de Engelse letterkunde 
(*+**) ................ . ... W. SCHRICKX 

13b. Grondige literaire studie van Engelse 
teksten (*+* *) . 'of" ............. W. SCHRICKX 15~-17 

14a. Grondig_e studie van de Duitse letterkunde 
(*+**) .................... E. VERHOF ST ADT 10%-12 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 27. 

- -

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

10%-12 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

J 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

9-10~ Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

- -- - ~ 

Blandijnberg, 2 
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" 
FACULTEITVAN DE LETTEREN EN DE WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Germaanse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

" 
14b. Grondige literaire studie van Duitse 

. teksten(*+**) · · of · · · · · · · · · · · E. VERHOFST ADT 10%-12 

15a. Grondige studie van een Scandinavische 
letterkunde(*+**) ............. A. BOLCKMANS ' 10%-12 

15b. Grondige literaire studie van teksten in 
een Scandinavische taal(*+**) ....... A. BOLCKMANS 9-10% 

D. Grondige algemene taalkunde : . •' . . . . . . 
16a. Grondige studie van de gesproken taal, 

met inbegrip van de experimentele fone-
tiek (00) ................... M.HOEBEKE 14-15% 

16b. Problemen uit de moderne taalkunde, met 
oefeningen (00) ............... W.COUVREUR 45 uur/jaar 

16c. Toegepaste taalkunde (00) .. ._ ....... R. DEROLEZ 10%-12 
16d. één van volgende keuzecursussen : 

1) Vergelijkende spraakkunst der Indo-
germaanse talen (00) ........... W.COUVREUR -· 11%-13 

2) Grondige studie van een Oudgermaan-
se taal 
a) Gotisch (0 ) ............... W.COUVREUR 

b) Oudengels (*/**) ........... R:DEROLEZ 10lfz-12 
c) Oudhoogduits (*/**) ......... G. DESMET ' 45 uur/jaar 
d) Oudnoors (* /**) . . . . . . • . . . . . R.DEROLEZ 9-10% 
e) Oudsaksisch (OO) ............ G. DESMET 45 uur/jaar 
f) Oudnederfrankisch (0 ) ......... G. DESMET -

3) Overzicht van de structuur van een 
niet-Indogermaanse taal : 
a) Een Afrikaanse taal(*/**) ....... J. JACOBS 12-13 . 

L_ -~- _b) Een Se~_itische ~-- _. _ __.__ ._ ....... G.l_ANSSENS 30 uur/jaar 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

-

vrijdag zaterdag . Plaats 

Blandijnbetg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 · 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

I 

Blandijnberg, 2 

' 
14-15% Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

14-15% Blandijnberg, 2 
I 

St.-Pieterspl., 5 
St.-Pieterspl, 5 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
' ' 

I, licentie in de Germaanse filologie ( 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

-
c) Sumerisch (0 0) ............. L. DE MEYER 16-17 
d) Een andere taal, met toelating van 

de sectie ................ 
-

E. Grondige algemene literatuurwetenschap : 
I 

17a. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) .... A. VAN ELSLANDER 14-15% 
1 7b. Poëtica (00) ................. A. VAN ELSLANDER 14-15% 
17c. Theatergeschiedenis (0 ) ........... W. SCHRICKX 10%-12 
17d. Literaire sociologie (00) . . . . . . . . . . . A. BOLCKMANS . 15%-17 

ll. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Twee door de examinandus met goedkeuring van 
de examencommissie gekozen cursussen (tenminste 
één van die cursussen moet verband houden met de ' . 
Germaanse filologie), die elk tenminste over 30 ·. 
uur/jaar gedoceerd worden, z?als o.~. 

u 

1. Algemene taalkunde(*/**) 15Y:z-17 ~ ......... W.COUVREUR 
-

2. Vergelijkende spraakkunst der Indogermaanse -
talen (00) ................ ·-· W. COUVRE_UR 11%-13 

3. Grondige studie van een Oudgermaanse 
( 

taal, partiro : . -. 
a) Gotisch (0 ) ................ W.COUVREUR 14-15Y2 
b) Oudengels (*/**) ............. R.DEROLEZ 45 uur/jaar 
c) Oudhoogduits (*I**) ........... G. DESMET 45 uur/Jaar 
d) Oudnoors (*/*":) ............. R. DEROLEZ 45 uur/jaar 

e) Oudsaksisch (00
) ............. G. DE SMET · 45 uur/jaar 

- f) Oudnederfrankisch f) G. DESMET ·--- - - --- -""'---- 45 uur/jaar .......... .... - - -
___ _... ____ 

- ----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

. ·~ 

l 

Plàats 
~ 

Univ., 2 

I 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandl.jnberg, 2 

Blándijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 



00 
U\ 

"' -
-

Leergangen 

4. Nederlandse dialectologie (0 ) ........ 
5. Amerikaanse letterkunde(*/**) ....... 
6. Een moderne Scandinavische taal, partim : 

a) Deens(*+**) ............... 
b) Noors(*+**) ............... 
c) Zweeds(*+**) .............. 

7. Grondige studie van de Scandinavische 
letterkunden (* /**) ............. 

8. Overzicht van de structuur van een niet 
Indogermaanse taal : 
a} Een Afrikaanse taal(*/**) ........ .. 

b) Een Semitische taal ............ 
c) Sumerisch (0~) .................. 
d) Een and~e taal, met toelating van de 

sectie ................... 
, . 

~ 

,;. 

.. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35 

-FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
~ 

Licentie in de Germ~~mse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

V. VAN.ÀCKER 14-15% Blandijnberg, 2 

W. SCHRICKX 10Yz-12 Blandijn berg, 2 - -
A. BOLCKMANS 60 uur/twee jaar Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 60 uur/twee jaar Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 60 uur/twee jaar -, Blandijnberg, 2 
.. -

A : BOLCKMANS 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

·-

" J. JACOBS 12-13 St.-Pieterspl., 5 

G. J~NSSENS - 16-17 _ St.-Pieterspl., 5 

L. DE MEYER 16-17 Univ., 2 

~ 

. 

., ·- - - - ..... ~ .. .. .:: _ . 
: :o- . . - -

-
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FACULTEITVAN DE LETTErtEN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Germaanse filologie 
-- . .. - . -·· . -- -·· . ~ .,. ·-~ .. . ..• ... 

Leergangen Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . 

A. Richting Nederlands 
1. Grondige taalkundige studie van het 

moderne Nederlands, met inbegrip van 9-10* 15*-17 
de historische spraakkunst van het (**) (*) 
Nederlands (*+**) ............... V. VANACKER 90u. Blandijnberg, 2 

2. Grondige taalkundige studie van 
Nederlandse teksten (*+**) ........ V • .VANACKER 90u. 15*-17 Blandijnberg, 2 

I of 
00 1' Grondige studie van de Nederlandse A.DEPREZ 
0\ letterkunde(*+**) ............... A. VAN ELSLANDER - 90u. 14-15~ Blandijnberg, 2 
I 

2' Grondige literaire studie van A.DEPREZ 
Nederlandse teksten (*+**) ........ A. VAN ELSLANDER 

I 
90u. 14-15* Blandijnberg, 2 

I B. Richting Engels -- ..., 

l 
1. Grondige taalkundige studie van het 

moderne Engels, met inbegrip van de 

I historische spraakkunst van het 

f 
Engels (*+**) ................... R.DEROLEZ 90u. . 9-10~ Blandijnberg, 2 

2. Grondige taalkundige studie van 
Engelse teksten(*+**) ............ R.DEROLEZ 90u. 9-10* Blandijnberg, 2 

of 
1, Grondige ·studie van de Engelse 

letterkunde (*+**) ............... W. SCHRICKX 90u. 9-10* Blandijnberg, 2 

2' Grondige literaire .studie van 

r-=---~ 
Engelse teksten(*+**) ..... . .... . . W. SCHRICKX - - 90u. 15Yz-17 - - - Blandijnberg, 2 -----, 

I 

(!) = totaal aantal uren per cursus Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



00 
-..J 

I 

Leergangen 

C. Richting Duits 
1. Grondige taaJkundige studie van het 

moderne Duits, met inbegrip van de 
historische spraakkunst van het 
Duits(*+**) ............. 

' . 
2. Grondige taaJkundige studie van 

Duitse teksten (*+**) ...... · .. 
of 

1' Grondige studie van de Duitse 
letterkunde(*+**) ........... 

2' Grondige literaire studie van 
Duitse teksten(*+**) ........ 

D. Richting een Scandinavische taal 
1. Grondige taaJkundige studie van een 

moderne Scandinavische taal, met in-
begrip van de historische spraakkunst 
van een Scandinavische taal(*+**) .. 

2. Grondige taaJkundige studie van 
teksten in een Scandinavische taal 
{*+**) ................ 

of 
1' Grondige studie van een Scandinavische 

letterkunde(*+**) .......... 
2' . Grondige literaire studie van teksten 

in een Scandinavische taal ( *+* *) .. 
(!)=totaal aantal uren per cursus 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aanvullende licentie in de Germaanse filologie -

Titularis (!) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
.J 

I 

G .. DE SMET 90u. 10%-12 B1andijnberg, 2 

G. DE SMET 90u. 10%-12 B1andijnberg, 2 

E. VERHOFST ADT 90u. 10%-12 B1andijnberg, 2 

E. VERHOFSTADT 90u. 10%-12 B1andijnberg, 2 

~ 

A. BOLCKMANS 90u. B1andijnberg, 2 
/ 

I 

A. BOLCKMANS 90u. - Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 90u. - Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 90u. Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring vanode gebruikte tekens: zie p. 35. 
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F ACUL TElTVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
~ 

' Aggregaat H.S.O. in de Germaanse filologie - ~ 

... -

Leergangen Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ... R. VERBIST - 17-19(1) \ Blandijnberg, 2 -
2. De geschiedenis der opvoedkunde {00}- ... K. DE CLERCK 17-19 Blandijnberg, 2 . 

' 
3. De algemene methodenleer {0 ) ...... .. A.GERLO 17-19 Blandijnberg, 2 -
4. De bijzondere methodenleer der vakken die -voorkomen op het programma der athenea, 

partim : Germaanse talen (Nederlands) {00) A. VAN ELSLAND ER 10-11 Blandijnberg, 2 
I 

00 5. De bijzondere methodenleer der vakken die 
00 voorkomen op het programma der athenea, "" I partim : Germaanse Talen (Duits) M.HOEBEKE 9-10 - Blandijnberg, 2 ... ·- .. 

6. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 

Bl~ndijn berg, 2 partim : Germaanse talen (Engels) . . . . . . W. SCHRICKX 12-13 

7. De bijzondere methodenleer der vakken die ... 
voorkomen op het programma van het -
technisch onderwijs: een Scandinavische taal ~ 

partim : z weeds • . . . . . . . . . . . . . . . A. BOLCKMANS 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

l"= 
Niermnd kan zich aanmelden voor dit examen, zo hi(niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor middelbaar onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 

- ~ programma der athenea. 
Het examen voor· de graad van geaggregeerde ii.S.O. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. ~~l 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
.. I 



00 
\0 

I 

' 

Leergangen 

1. Ethica(*) .................. 
2. Psychologie (*) ....... , ......... 
3. De logica(**) ................. 
4. Encyclopedie van de wijsbegeerte (0 ) .... 
5. Oefeningen ethica(*+**) .......... 

. 6. Psychologie van het kind en van de 
adolescent(**) ............... 

7. De algemene biologie en fysiologie van de 
mens met betrekking tot het gedrag, partim : 
algemene biologie (*) ............ 

8. De algemene biologie en fysiologie van de 
mens met betrekking tot het gedrag, 
partim : neur~logie (**) ........... 

9. De vormen van het religieus leven(**) . . . 
10. De sociologie ( * *) .............. 

11. Inleiding tot de economie(*) ........ 
12. Inleiding tot de algemene rechtsleer (*) " .. 
13. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen (*) ................ 
14. Geschiedenis van de Nieuwste Tijden (00 ) •• 

15. Een overzicht van de geschiedkundige 
kritiek(*) . . .................. 

16. De beginselen van de psychiatrie en inzonder-
heid1 de psychopathologie van het 
kind(**) .................. 

17. De jeugQdelinkwentie (* *) . . • . . . . . . . 
-------------

Voor~ verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de moraalwetehschap (2 jaar stu~e) 

Titularis maandag dinsdag woen~dag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. KRUITHOF 9-11 Paddenhoek I 

W. DE COSTER 11-13 Blandijnberg, 2 
L.APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 
J, KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 
J. KRUITHOF 10-12 Blandijnberg, 2 

9-11 (1) 
W. DE COSTER :u-13 (2) Blandijnberg, 2 

I 

H. GYSELS 10-11 . Ledeganckstr., 35 

11-13 
H. V ANDER EECKEN (2) Led., 35 
N . 16-17 Blandijnberg, 2 · 
M. VERSICHELEN-
TERRYN - 11-13 Univ., 2 
M. VAN MEERHAEGHE 10%-12%(1 Univ., 2 
W. CALEWAERT 9-10 Univ., 8 

A. BOLCKMANS 14-15% Blandijnberg, 2 
R. VAN EENOO 9-10 Blandijnberg, 2 

W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

A.EVRARD 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

G. DE BOCK ___ _l14-l~~~-_L Pasteurlaan, 2 



. . 
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-
FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

-
Licentie in de moraalwetenschap ( 2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

I. VERPLICHTE CUR~USSEN 
1. De metafysica (00) .............. L.APOSTEL 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

2. Geschiedenis van de wijsbegeerte, partim : 
Oudheid (0 ) ................. A. lANSSENS 9-11 Blandijnberg, 2 

3. Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte, 
a) partiro : moderne tijden (0 ) ........ R. BOEHM 17-18 Blandijnberg, 2 

b) partim : hedendaagse tijden (00) ..... E. VERMEERSCH 17-18 Blandijnberg, 2 

4. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
I moderne tijden (00) . ..... • . ....... R. BOEHM 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

\0 
5. Kritische ontleding van een ethisch werk (0 ) 0 J. KRUITHOF 16-17 Blandijn berg, 2 

I 6. Grondige studie van vraagstükken uit de 
ethica (0 ) .... · •••••••••• . •••••••• J. KRUITHOF 14-15 Blandijnberg, 2 

7. De bijzondere moraal (0 ) .......... J. KRUITHOF 16·18 Blandijnberg, 2 

8. De moraalpedagogiek (*+**) . . . . . . . . N . 1 0-12(1) Blandijnberg, 2 

. 9 . De differentiële en persoonlijkheids-
psychologie(*+**) ............. W. DE COSTER 9-10 Blandijnberg, 2 

10. De techniek van de sociale gevalstudie, met 
praktische oefeningen (00) .......... G. DE BOCK 16-19(2) Blandijnberg, 2 

11. De grondige vraagstukken betreffende 
religieus leven en moraal (*) •· . . . . . . . . N. 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

12. De biologie en de menselijke gedraging, L partim :neurologie(*) ...••...... H. V ANDER EECKEN 16-18(2) Blandijnberg, 2 

13. De biologie en de menselijke gedraging, 
partim : de algemene biologie (*) . . . . . . L. DE CONINCK .. 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

·=· 14. Grondige vraagstukken van de sociologie jin -
~ verband met de moraal (00

) ••••••••• J. KRUITHOF 
-- - --- ----... --· -;;- 14-16 --- Blandijnberg, 2 -~ 

~ 

. Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
.! 

I 



- FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -

- Licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
' 

15. Geschiedenis en theorie van het weten-
schappelijk denken (0 ) ............. L.APOSTEL 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

16. Algemene antropologie met betrekking· 
tot de wijsbegeerte, de psychologie, de 
geschiedenis én de biologie, 
partim : wijsbegeerte (0 ) ........... E. VERMEERSCH 15-16 (1) Blandijnberg, 2 
partim : psychologie (*) ........... W. DE COSTER 15 uur/jaar Blandijnberg, 2 
partim : geschiedenis (00 ) . . . . . . . . . . N . 15 uur/jaar Blandijnberg, 2 
partim : biologie ( *) ............. R. CLIQUET 17-18(2) Blandijnberg, 2 

·-a "17. De schoonheidsleer (00) ........... N. 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Tenminste twee vakken te kiezen· onder de / 

-volgende: 
1. Oefeningen over vraagstukken uit de wijs-

begeerte, partim : logica (* /**) ....... L.APOSTEL 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
2. De grondige studie van vraagstukken uit de 

zielkunde(*/**) ............... P. GHYSBRECHT 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
3. Grondige studie van vraagstukken uit de i' 

logica (00 ) . . . . . - ~ . . . . . . . . . . . . L.APOSTEL 11-12 Blandijnberg, 2 
4. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 

zielkunde (00) ................ E. VERMEERSCH 14-15 Blandijnberg, 2 
5. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 

i logica (00) .................. L.APOSTEL 12-13 Blandijn berg, 2 
6. De principes en methodes van de psycho-

logische raadgevmg (*/**) .......... J. QUACKELBEEN 10-11 9-10 Coupure, 160 

J ' I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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I 

Leergangen 

7. De grondige vraagstukken uit de geschiedenis 
der opvoedkunde 1e deel (0 ) ...... ... 
2e deel (00) ................. 

8. Grondige vraagstukken uit de psychologische 
en experimentele pedagogiek, met inbegrip 
van de sociaal pedagogische aspecten(*/**) 

9. De infinitesimaalrekening en d_e beginselen 
der waarschijnlijkheidsrekening (* /**) . . . 

10. Historische kritiek toegepast op de 
- oudheid (* /**) . . . . . . . . . . . . . . 
- middeleeuwen (* /**) ........... 

I - middeleeuwen (* /**) ........... 
-nieuwe tijden(*/**) ........ . .. 
- nieuwste tijden (* /**) 

partiro: .................. 
partiro: .................. 

11. De experimentele psychologie(*/**) .... 
12. Algemene taalkunde (* /**) ......... 

111. - Eén door de examinandus ge:-
kozen vak, van. het programma der licentiaats-
examens van de Faculteit van de Letteren en Wijs-
begeerte, of - met de toestemming van de examen-
commissie - onder de vakken vermeld op het 
programma van een andere faculteit en die het 
voorwerp niet waren van een proef. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
', 

Licentie in de moraalwetenschap (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9-11 
R. PLANCKE 10-11 J. Kluyskensstr., 33 

R. VERBIST 16~18 H. Dunantlaan, 1 

N . 30 uur/jaar 

N . 10-12 Blandijnberg, 2 

R. VAN CAENEGEM 8-10 Blandijnberg, 2 

A. VERHULST 10-12 Blandijnberg, 2 

N. 11-13 Blançtijnberg, 2 M.BAELDE 

R. VAN EENOO 11-13 Blandijnberg, 2 
H. BAL THAZAR 

W. DE COSTER 60 uur/jaar Blandijn berg, 2 

W. COUVREUR I 15~16 Blandijnberg, 2 

~ 

- - ..; ; ~=-- ---:.. ---- - - -. - -=-- =--- - - - _:..-:....==---=.:....="'-~ ----



\0 
w 
i 

Leergangen 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde 

2. De geschiedenis deJ; opvoedkunde (00) 

3. De algemene methodenleer (0 ) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. in de moraalwetenschap 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag 

.. IR. VERBIST 17-19 (1) 

.. I K. DE CLERCK 

•• I A. GERLO 

30 uur/jaar 
partim : moraal .. .. ........... I N. 

vrijdag zaterdag . Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 
--

17-19 I I Blandijnberg, 2 
---

Atheneum-
I. Lyceum 

Blandijnberg, 2 

'Niemand l<an zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in de methoden/eer, didaktische oefeningen heeft geVolgd in een inrichting van middelbaar onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S.O. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens :zie p. 35. 





\0 
Vl 

I 

Leergangen 

~ 

c. Arabistiek (*) .... • .......... 
-d. Hebraistiek (0

) ............... 
e. Indologie (0 ) ............... 
f. Sinologie en Japanologie (00 ) . . . . . . 

3. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
(*/**) .................... 

4. De algemene geschiedenis van Azië (00) ... 
5. De bijzondere geschiedenis van Azië, 

één partim te kiezen uit : 

a. het oude Nabije Oosten (0
) ....... 

b. de Islamwereld (* /**) ...... · ..... 

c. C~ntr~al- en Zuid-Azië (0
) ........ 

d. Oost-Azië :oud (00 ) . . . . . . . . . . . 
I 

nieuw (00 ) .......... 
6. Eén cursus naar keuze uit : 

a. Historisch overzicht uit de belangrijkste 
wijsgerige stelsels (0 ) ........... 

b. Logica(*/**) .............. 
.. 

c. Ethica(*/**) .............. 
d. Wijsbegeerte der Oudheid (00) ...... 
e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen . . . . 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

I ,. 
FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag waensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

M. PLANC~E 9-10 St.-Pieterspl., 5 

G.JANSSENS 17-18 St.-Pieterspl.; 6 

J. DELEU 14-15 I Blandijn berg, 2 

N . 
. 

1Q-11 St.-Pieterspl., 4 
.. 

W. PREVENIER 9-1Q Blandijnberg, 2 

A. SCHARPE 17-19(1) · Blandijnberg, 2 

' -
L. VANDEN BERG HE 10-11 Blandijnberg, 2 

M. PLANCKE 11 V2-12Vz· St.-Pieterspl., 5 . 

A .. SCHARPE 17-18 Blandijnberg, 2 

N . 11-11% St.-Pieterspl., 4 

D. ELLEGIERS 9Vz-11 (15 uur/jaar) St-Pieterspl., 5 

J. KRUITHOF 8%-10 Blandijnberg, 2 

L.APOSTEL 16-17% Blandijnberg, 2 
--- - -

J. KRUITHOF 11-12% Blandijnberg, 2 

A.JANSSENS 8Vz-10 Blandijnberg, 2 

A.JANSSENS 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

.., 



\0 
0"1 

Leergangen 

f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden 
(* /**) .......... . ....... 

g. Hedendaagse wijsbegeerte(*/**) .... 

7. Eén cursus naar keuze uit : 
a. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen (* /**) ............ 
b. Overzicht van de geschiedenis der 

Griekse letterkunde (0 ) ......... 
8. Algemene taalkunde (O) ......... . . 
9. Begrippen -van fonetica (OO) .......... 

-

~ . 

' . 

-·-- ··-·- --- .. -- -:. -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

~ 

FACUL TElT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE -

Kandidatuur in de Oosterse filologie (2 jaar studie) ' 

Titularis maandag dinsdag woensdag dondenJog vrijdag zaterdag Plaats 

-. 

R. BOEHM 18-19 Blandijnberg, 2 

E , VERMEERSCH 17-18% Blandijnberg, 2 

A. BOLCKMANS 14-15% Blandijnberg, 2 

'' 
H. VAN LOOY 16-18(1) Blapdijnberg, 2 

W. COUVREUR " 45 uur/jaar Blandijn berg, 2 

N. (M. HOEBEKE) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

-

- --·--- -- -·- - . -- - - -- ----- - =-=-=-=-~- .. ~ -
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Grondige studie van één of beide in de 
kandidatuur gekozen talen en hun \ 

literatuur : 
a. Grondige studie van het Akkadisch 1().12 

(Babylonisch-Assyrisch)(*+**) ..... L. DE MEYER 14-16 

b. Grondige studie van het Oudegyptisch 8-10 
(*+**) .................. H. DE MEULENAERE 10-12 

c. Grondige studie van het Tochaars 
(*+**) .................. . W.COUVREUR 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen 

d. Grondige studie van het Hebreeuws 
(*+**) .................. G. lANSSENS 120 uur theorie en 120 uur praktische oefeningen 

e. Grondige studie van het Klassiek 
Arabisch'(*+**) ............. G.JANSSENS 10-12 

en 
Grondige studie van het Modern 8-9(*) 
Arabisch(*+**) ............. M. PLANCKE 9-11(**) 9-10(*) 

f. Grondige studie van het Oudindisch 11-12 
(*+**) ............... ~· .. A.SCHARPE •16-17 · 

en 
Grondige studie van het Middel- en -
Nieuwindisch (*+**) ........... J. DELEU 10-12 

g. Grondige studie van het Klassiek 
Chinees(*+**) . . . . . . . . . . . . . . N . , 17-18 17-18 

en 
Grondi~e studie van het Modern 
Chinees(*+**) .............. D. ELLEGIERS 11-12 11-12 

h. Grondige studie van het Modern 
Chinees(*+**) .............. D. ELLEGIERS 11-12 11-12 

en .. 
Grondige studie van het Modern . 
Japans(*+**) .............. D. ELLEGIERS 17-18 17-18 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

, 

zaterdag Plaats 

' I 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl, 6 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl, 6 

St.-Pieterspl., 6 . 

, St.-Pieterspl., 5 

B landijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl, 4 

St.-Pieterspl-, 5 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl, 5 



Leergangen 

2. Inleiding tot de studie van een derde, niet 
in de kandidatuur gekozen taal te kiezen 
onder de volgende : 

-FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WUSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

a. Inleiding tot de studie van het 
Akka-di.sch (Babylonisch-Assyrisch)(*/**) I L. DE MEYER I 8-10 I 8-9 I I I I St.-PieterspL, 6 

b. Inleiding tot de studie van het 
Oudegyptisch (*/**) ........... I H. DE MEULENAERE I 14-16 I I 11-12 I I St.-Pieterspl., 6 

c. Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisch(*/**) · ......... I G. lANSSENS I 15-18 I I St.-Pieterspl., 6 

oo d. Inleiding tot de studie van het "'I I Modern Arabisch(*/**) ...... . .. I M. PLANCKE I I 8-10 I 8-9 I I · 1 St.-Pieterspl., 5 

e. Inleiding tot de studie van het 
Hebreeuws{*/**) ............ I·G. lANSSENS I I I 1Q-13 i I I St.-Pieterspl., 6 

f. _ Inleiding tot de studie van het 
Oudindisch (*/**) ... ... ..... . . I A. SCHARPE I ,. I ~ I· 9-11 I 11-12 I I Blandijnberg, 2 

g. Inleiding tot de studie van het . 
Middel- en Nieuwindisch (* /**) ..... I 1. DELEU I 1- 9-12 I I I I I Blandijnberg, 2 

h. Inleiding tot·de studie van het 
Tochaars(*/**) ~ . . . . . . . . . . . .. I W. COUVREUR I 60 uur theorie en 30 uur praktische oefeningen I Blandijnberg, 2 

i. Inleiding tot de studie van het 
KlassiekOrinees(*/**) - ........ .. IN. - ,. I I I 14-17· I I I St.-Pieterspl.,4 

j. Inleiding tot de studie van het 
Modern Chinees(*/**) ......... ID. ELLEGIERS I 8-11 I I I I I I St.-Pieterspl., 5 

k. Inleiding tot de studie van het __ _ 
Modern Jap~s (*/**) . . . . . . . :- ·-: I D. ELLEGIÉRS I 14-17 I - - I I - - I I ---= I St.-Pieterspl., 5 

l. Inleiding tot de studie van het 
Koptisch (0 ) • • • • • • • • • • ••• • f H. DE MEULENAERE I I I I 15-18 I I I St.-Pieterspl., 6 - ~ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. llt.., 



\0 
\0 

I 

~ 

Leergangen 

~ 

m. Inleiding tot de studie van het 
Hettitisch ........... .......... 

n. Inleiding tot de studie van het 
Sumerisch (*) ·. .............. 

o. Inleiding tot de studie van het 
Perzisch (0 ) ............... 

.- p. Inleiding tot de studie van Baha!!a 
Indonesia (Maleis) (0 ?) .......... 

3. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, één 
partim te kiezen uit : 

a. Het oude Nabije Oosten (00 ) ....... 
en 

Kunstgeschiedenis en archeologie van 
het Oude Nabije Oosten(*/**) ..... 

b. De Islamwereld (00
) ........... 

c. Centraal- en Zuid-Azië {0 ) ........ 
d. Oost-Azië : Oud (* /* *) . . . . . . . . . 

en 
Oost-Azi~: Nieuw {0

) .......... 
4. De maatschappij en de instellingen van het 

Oosten, één partim te kiezen onder de 
volgende: 
a. Het Oude Nabije Oosten : 

~ West-f\zië (00) .............. 
en 

Egypte (00 ) ............... 
b. De Islamwereld (00) ........... 
c. Centraal- en Zuid-Azië (00) ....... 
d. Oost-Azië (0 ) .••••••••••••••• 

Voor de verldaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE --
Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
' 

W.COUVREUR 60 uur theorie en 30 uur praktische oefeningen Blandijnberg, 2 

9-11 
L. DE MEYER 16-17 St.-Pieterspl., 6 

L. VANDEN BERG HE 9-12 Blandijnberg, i 

G.JANSSENS 13-16 St.-Pieterspl., 6 

L. VANDEN BERGHE 11-12 Blandijnberg, 2 

L. VANDEN BERGHE 10-12 Blandijnberg, 2 
·-

M. PLANCKE 10-13 St.-Pieterspl., 5 

W.COUVREUR 90 uur/theorie Blandijnberg, 2 

N . 8Yz-10 St.-Pieterspl., 4 

D. ELLEGIERS 8-91/z St.-Pieterspl, 5 

-

L.DEMEYER - 15-16 St.-Pieterspl., 6 

H. DE MEULENAERE 14-15 St.-Pieterspl.;, 6 
M. PLANCKE 14-16 St.-Pieterspl., 5 

J. DELEU 14-16 - Blandijn berg, 2 

N. 10-12 St.-Pieterspl., 4 
--



FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Oosterse filologie (2 jaar studie) 
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag '!'ij dag zaterdag Plaats 

5. Literatuur- en taalwetenschap, één cursus , --
naar keuze uit : 
a. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) ••• A. VAN ELSLANDER 14-15% Blandijnberg, 2 
b. Vergelijkende spraakkunst van de Indo- • germaanse talen en inzonderheid van het 

Grieks en het Latijn : Indogermaans -
gedeelte (00) ••••••••••••••••••••••• W.COUVREUR ' 11%-13 Blandijnberg, 2 

c. Vergelijkende spraakkunst van de Indo-
germaansetalen en inzonderheid van het , 

Grieks en het Latijn : Klassiek 
gedeelte (0 ) ....................... A.SCHARPE 1Q-11% Blandijnberg, 2 

d. Vergelijkende spraakkunst der Hamito--0 
0 

I Semitische · talen (0 0) ................ G. lANSSENS 10-11% St.-Pieterspl., 6 
e. Problemen uit de moderne taalkunde 

met oefeningen (00
) ••••••••••••••••• W.COUVREUR 14-15% Blandijnberg, 2 

Cursus(sen~naar keuze (na goedkeuring 
door de examencommissie) waarvan het onderwijs 
(samen) ten minste 60 uur omvat 
- hetzij uit de volgende : 

/ 

a. Etnologie ......................... P.J. V ANDENHOUTE 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 
b. Semitische epigrafie (0 ) ••••••••••• ~ •• G. JANSSENS 30 uur theorie St.-Pieterspl., 6 
c. De paleografie der Islamtalen (0 0) ...... M. PLANCKE 11%-12V. St.-Pieterspl, 5 
d D~ sociologie der moderne Islam-

staten (00) ........................ M.PLANCKE 16-17 St.-Pieterspl, 5 
e. De Europese kolonisatie in Azii (0 ) ••••• N. 30 uur theorie Blandijnberg, 2 
f. Fonologie (00) ..................... N. (M. HOEBEKE) - 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

- hetzij uit het licentieprogramma 
1 . 1 van een universiteit. 

- -- ~- - - - ----- - -- - - - =- ':.,- ---:;;- -=-- - - . - - - - - - - .. -- - ---- ....: :-- .:----- ---

' I ' 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 15. -

---



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Leerlangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Encyclopedie van de Russische filologie (* *) J. LOTHE Tb-17 St.-Pieterspl., 6 

2. Encyclopedie van de Oudslavische 
filologie (00) ......................... F. VYNCKE 11-12 St.-Pieterspl, 6 

3. Begrippen van fonetica (00
) •••••••••••••• N. (M. HOEBEKE) 30 uur theorie Blandijnberg, 2 

4. Inleiding tot de taalkundige studie van het 11-13(*) oefeningen 
Russisch(*+**) ....................... 1. LOTHE 14-16(**) 1ü-12(*) 9-11(**) oefeningen St.-Pieterspl., 6 

5. Overzicht van de Slavische letterkunden .... 
partim : Russische letterkunde(*/**) ...... J. LOTHE 16-17 St.-Pieterspl., 6 · 

-0 
partim : overige Slavische letterkunde (00) .. F. VYNCKE 16-17 St.-Pieterspl., 6 - 6. Inleiding tot de taalkundige studie van het (22% uur theorie + 22% prak. oef./jaar) , 
Oudslavisch (*+**) .................... F. YYNCKE 9%·11(*) 9%-11(**) 

(1) (1) St.-Pieterspl., 6 

7. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen(*) ........................ A. BOLCKMANS 14-15Yz Blandijnberg, 2 

8. Een cursus naar keuze uit : 
a. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels (0 ) ... ... ............ J. KRUITHOF 8%-10 Blandijnberg, 2 

b. Psychologie(**) ................... W. DE COSTER 11-12Yz Blandijnberg, 2 

c. Logica(**) ....................... L.APOSTEL 16-17% Blandijnberg, 2 

1 d. Ethica(**) ........................ J. KRUlTHOF 11-12% Blandijnberg, 2 

e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen(**) .. 
I 

A. lANSSENS 45 uur/jaar Blàndijnberg, 2 
-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. (1) =eerste halfjaar 
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· Leergangen . 
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f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden(**) 
-

g. Hedendaagse Wijsbegeerte (* *) . . . ~ . . 
9. Geschiedenis van Byzantium (00) ...... 

10. Geschiedenis van de Slavisch,e voJkeren {0 ) 

11. Overzicht van de geschiedkundige kritiek(*) 

v 

.. 

-
-

~ 

" 

-

' 

-- - - -- - - -· - ~ - --

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie P- 35. 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE - -... 
Kandidatuur in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. 
R. BOEHM 18-1-9 Blandijnberg, 2 

E. VERMEERSCH 17-18% Blandijnberg, 2 

E. VOORDECKERS 11-12 St.-PieterspL, 5 
-" 

F. VYNCKE 11-12 · St.-Pieterspl., 6 

W. PREVENIER 9-10 Blandijn berg~ 2 

-

:;-:_ 

" -
.. 

.r , 
-

J -
-

' - - -- --- - ·-:..-=- - OL ---- -- . ~-- -,. -- --- - ·- ---- - - . --- ----·-



0 
w 

{ 

Leergangen 

1. Logica en taalwetensch~ (00
) ........ 

. 0 
Esthetica van de literatuur (00

) ....... 
of 

Een ander wijsgerig vak, doch met toelating 
van de examencommissie. 

2. Grondige taalkundige studie van het Oud-
slavisch, met oefeningen in de Glagolitische . 
en Cyrillische paleografie(*+**) -. . " ... 

3. Grondige taalkundige studie van het moderne 
Russisch, met inbegrip van de_historische 
spraakkunst van het Russisch(*+**) ..... 

4. Grondige studie van de Russische 
letterkunde(*+**) ............. 

5. Grondige literaire studie van Russische 
teksten(*+**) .............. ;. . 

6. Studie van een tweede moderne 
Slavische taal(*+**) ............ 

7. Vergelijkende spraakkunst van de 
Slavische talen (0 ) .............. 

8 .. Vergelijkende studie der moderne 
literaturen (00 ) . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Taalkunde 
partim : algemene taalkunde (0 ) ....... 
partim : vergelijkende spraakkunst der 
Indo-Germaanse talen (00) .......... 

of 

, .Voor de verklaring van de gebruikte tek,ens : zie p. 35. 

FACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

L.APOSTEL 30 uur theorie Blandijnberg, 2 
-A. lANSSENS 14-15% Blandijnberg, 2 

-
F. VYNCKE - . 14-16 . St.-Pieterspl., 6 

J. LOTHE 14-16 SL-Pieterspl., 6 

J. LOTHE 11-12 St.-Pieterspl., 6 

J. LOTHE 10-12 St.-Pieterspl., 6 

9-11(*) 
F. VYNCKE 14-16(**) St.-Pieterspl., 6 

F. VYNCKE 16-17 St.-Pieterspl., 6 
I 1~13 (1) 

W. THYS . 16-17 (1) Blandijnberg, 2 

W.COUVREUR •' -45 uur theorie Blandijnberg, 2 

W,COUVREUR 11%-13 Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Slavische filologie (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag! dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag 

Literatuurwetenschap 
partirri : theoretische literatuur-
wetenschap (0 ) •••••••••••••• · •••••••• - •• I A. VAN ELSLANDER 

partim : literaire sociologie (00} ••••••••••• I A. BOLCKMANS 

10. Cultuurgeschiedenis van de 
Slavische volkeren (0 ) •••••••••••••••••• I F. VYNCKE 

11. Cultuurgeschiç~enis van 
Byzantium (00) ••••••••••••••••••••••• I E. VOORDECKERS I 9-11 

Cursus( sen) naar keuze (na goedkeuring 
door de examen commissie) waarvan het 
onderwijs (samen) tenminste 60 uur omvat 
- hetzij uit de volgende : 
à. Instellingen van Byzantium (0 } ••••••• : • 

b. Fonologie (00} 

c. Middeleeuws-Griekse taal en let~erkunde 

d. Nieuw-Griekse taal en letterkunde 

E. VOORDECKERS 

N .. (M. HOEBEKE) 

R. THIBAU 

R. THIBAU 

e. Oudroemeense taal en letterkunde ...... I N. 

f. Moderne Roemeense taal en 
letterkunde (0

) • , ••••••••••••••••••• I L. MOURIN 

- hetzij uit een licentieprogramma 
van een universiteit. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

lt 

9-11 

14-15~ 

15v2-17 T 

'16-18 

30 uur theorie 

60 uur theorie 

60 uur theorie 

60 uur theorie 

60 uur theorie 

--

zaterdag Plaats-

Blandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 
1 

I 
St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl, 5 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

Blandijnbe~g. 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

I . 
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I 

1. 

2. 

3. 

4. 

FACULTEIT VAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. Slavische fdologie 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

De proefondervindelijke opvoedkunde . . . I R. VERBIST 
I 

17-19 q/2) Blandijnoerg, 2 

De geschiedenis der opvoedkunde (00
) . . . I K. DE CLERCK 17-19 Blandijnberg, 2 

-

I I I 
17-19 

I I 
Blandijnberg, 2 

16-17 

Algemene methodenleer (0 ) ......... I A GERLO 

Bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het tech- theorie (OO) 
nisch onderwijs : Russisch .......... IJ. LOTHE didactische oefeningen (*+**) I I I St.-Pieterspl., 6 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in de methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor rijkstechnisch onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het rijkstechnisch onderwijs. 
Het examen voor'de graad van g~ggregeerde mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de-graad van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35 . 
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F ACUL TElTVAN DE LETIEREN EN WUSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Afrikaanse geschiedenis en füologie (2 jaar studie) 
~ 

; -
· Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Eén cursüs naar keuze uit : 
a. Historisch overzicht van de belangrijkste -wijsgerige stelsels (0 ) ........... . J. KRUiTHOF - 8%-10 Blandijnberg; 2 

b. Logica(*/**) ............... L.APOSTEL 16-17V2 Blandijnberg, 2 

c. Ethica(*/**) ............... J. KRUITHOF 11-12% Blandijnberg, 2 

" d. Hedendaagse wijsbegeerte(*/**) E. VERMEERSCH 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 . ..... 
e. Psychologie(*/**) ............ W.DECOSTER 11-12% Blandijnberg, 2 

2. Encyclopedie van de Negro-Afrikaanse - talen (00) ................. , . J. JACOBS 15%-16% St.-Pieterspl., 5 
0 
0' 3. Inleiding tot de studie van de Negr<r 
! Afrikaanse talen (0 ) J. JACOBS 15V2"16% · St.-Pieterspl., 5 ............. 

4. Inleiding tot het linguïstisch, onderzoek op . 
het terrein (00 ) ............... J. JACOBS 16V2-17%(2) St.-Pieterspl., 5 

5. Inleiding tot de studie van het moderne 
Swahili(*+**) ................ M. VAN SPAANDONCK 

(30 ujr theorie+ 30 uur prak. oef./jaar) 1Q-12(*) 
1 

1
14-16(**) St.-PieterspL, 4 

6. Inleiding tot de studie van het Tshiluba ~ (30 uur theorie+ 30 uur prak. oef./.iaar) 
(*+**) .................... J. JACOBS 1Q-12(**) 14-16(*) St.-PieterspL, 5 

7. Inleiding tot de traditionele en moderne 
literaturen van Negr<rAfrika (0

) ........ J: JACOBS 12-13 St.-Pieterspl; 5 

I 
8. Inleiding tot de Swahili literatuur (0

) ' •••• M. VAN SPAANDONCK lü-12(1) Blandijnberg, 2 

9. Inleiding tot de voornaamste moderne 

l J. 

literaturen(*/**)_ . ............. A. BOLCKMANS 14-15% B1andijnberg, 2 

10. Inle!ding tot de geschiedenis van Afrika (00
) H. BURSSENS 16-18 (2) St.-Pieterspl.·, 4 

11. De Europese kolonisatie in Afrika (0
) ..... N. 30 uur/jaar . Blandijnberg, 2 

r -- --- -· 12. De bijzondere _geschiedenis van~ Azië, 
- . ·- -· - - -- ·---

partiro : de Islamwereld ........... M. PLANCKE 11%-12% St.-Pieterspl., 5 

Voor de verklaring van de gebruikte teken:; : zie p. 35. 



-

FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur in de Afr~aanse geschiedenis en fdologie (2 jaar studie) .. .. 
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-- -

' 
13-. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 

(* /**) .................... W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

14. Inleiding tot de etnologie(*+**) ...... P. V ANDENHOUTE 14-16(2) St.-Hubertusstr., 2 
., 

15. lilleiding tot het etnografisch onderzoek op 
het terrein (00) ............... P. VANDENHOUTE 16-17(2) St.-Hubertusstr., 2 

16. Encyclopedie van de Afrikaanse 
etnologie (O) .................. H. BURSSENS 16-18(1) St.-Pieterspl., 4 

-0 
....,J 

17. Inleiding tot de cultuurgeschiedenis van 
Afrika (00) •••••••••••••••••• H. BURSSENS 16-18(1) St.-Pieterspl., 4 

I 
18. Inleiding tot de Afrikaanse kunst (0 ) .... H. BURSSENS 16-18(2) St.-Pieterspl., 4 

-
19. Inleiding tot de praehistorie van Afrika N. (J. NENQUIN) 1~12 Blandijn berg, 2 

·-
\ 

' 
I 

-
, 

,. .. .... 
~ . - ~ -

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie ( 2 jaar studie) 

· Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

A. Richting: geschiedenis 

1. Etnologie (*+**) ....... . ...... P. V ANDENHOUTE 

2. Etno-religie (0 ) • • ••• 0 •••• 0 0 • • • 
P. V ANDENHOUTE 

3. Etnische kunst (0 ) ••••• 0 •••••••• P. VAN DENHOU TE 10-12(1) 

4. Etno-linguïstiek toeg~past op 
Oost-Afrika (00) ••••• 0. 0 ••••• 0 0 M. VAN SP AANDONCK 15-17(1) ~ 

.. ' 
5. Etno-linguïstiek toegepast op 

Centraal-~frika (0 0) ••••• 0 ••••••• J. JACOBS 
~ 

14-15 

6. Cultuurgeschiedenis van Afrika (*+**) ... H. BURSSENS 17-19 

7. De plastische kunsten van Afrika(*/**) ... H. BURSSENS 10-12 

8. De traditionele en moderne literaturen 
van negro-Afrik~ (0 ) 

., 
J. JACOBS 14-15 ............. . -· 

9. Instellingen van de koloniale wereld {0 ) . . . N . 11-12 

10. Economische en sociale ges~hiedenis van 
de nieuwe tijden : koloniale wereld (0 ) . . . N . 9'h-11 

11. Kolonisatie en dekolonisatie in de 
19e en 20e eeuw (Oo) ............ W. BRULEZ 

12. Politieke problemen van de nieuwe 
staten A. VAN BILSEN - - - - - - . 

_ .. 
-- - 11-12'h ••••••••••••• 0 •••••• 

13. Praehistorie van Afrika N. (J. NENQUIN) 14-16 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. . 

vrijdag zaterdag Plaats 

14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 

16-18(2) St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

11-12'h Blandijnberg, 2 

-- ·- - Univ., 8 

Blandijn berg, 2 



FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) . 
Leergangen Titularis maandag ·dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

• ! 

14. Cursussen naar keuze : Drie door de exami-
' nandus met goedkeuring.van de examen-

commissie gekozen cnrsussen, waarvan ten 
minste één uit het leerplan van de betrokken . : 

sectie en de overige uit de leerplannen van 
een universiteit 

B. Richting : filologie 

1. Logica en taalwetenschap (0°) ........ L. APOSTEL ~0 uur theorie Blandijnberg, 2 
of 

Esthetica van de literatuur (00) ....... A. lANSSENS 14-15% (30 uur/j_aar) Blandijnberg, 2 
of 

Een ander wijsgerig vak, doch met ' 

~ 
toelating van de, examencommissie 

2. Grondige studie van het moderne 14-16(*) 
I Swahili(*+**) . .. ........ 0 ••• 0 •• M. VAN SPAANDONCK 16-18(**) St.-Pieterspl., 5 

3. Grondige studie van het Tshiluba (*+**) .. J. lACOBS 10-12 St.-Pieterspl., 5 

4. Inleiding tot de studie van een andere 
negro-Afrikaanse taal .......... •.,. . l.lACOBS 12-13 St.-Pieterspl., 5 

of 
Inleiding tot de studie van het 
Klassiek Arabisch (* /* *) ........... G. lANSSENS 15-18 Blandijnberg, 2 

of 
Inleiding tot de studie van het 
Modern Arabisch (* /* *) ........... M. PLANCKE 8-10 8-9 St.-Pieterspl., 5 

5. De traditionele en moderne literaturen 
van negro-Afrika (0) •••••• 0 ••• ••• l. lACOBS 14-15 - St.-Pieterspl., 5 

6. De historische studie ván 
Swahiliteksten (00) .............. M. VAN SPAANDONCK 16-17Yz St.-Pieterspl., 5 

7. De historische en vergelijkende studie 
der negro-Afrikaanse talen (00) ••• 0 • •• l. lACOBS 10-12 St.-Pieterspl., 5 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
-

Licentie in de Afrikaanse geschiedenis en filologie (2 jaar studie) 

-- Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

8. Vergelijkende studie van de 
-swahili-diale~ten ( * /* *) ........... M. VAN SPAANDONCK 14-16(2) 

9. Vergelijkende studie van de toonsystemen 
van de negro-Afrikaanse talen (* /* *) .... M. VAN SPAANDONCK 14-16(1) 

10. Drie cursussen naar keuze ~it de hierna 
van a. tot en met i. vermelde : ~ 

a. Algemene taalkunde (0 ) • 0 •••••• 0. W.COl}VREUR 30 uur theorie 

b. Problemen uit de moderne taalkunde (00) W.COUVREUR 
~ 

14-15% 

c. Etno-lingui.Stiek toegepast op l -
Oost-Afrika (00) ••• 0 •• 0 0 ••• 0 • 0 M. VAN SPAANDONCK 15-17(1) 

d. Etno-linguïstiek toegepast op 
Cen!raal-Afrika (OO) ............ J. JACOBS 14-15 

-e. Grondige studie van de gesproken 
taal, met inbegrip van de 
experimentale fonetiek (00) ........ M.HOEBEKE 14-15% 

f. Vergelijkende spraakkunst der -
Indo-germaanse ·talen (00) •••••••• 0 W.COUVREUR 11%-13 

g. Vergelijkende studie der moderrie 
literaturen (00) ••••••••• 0 ••• 0 W. THYS 

h. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) A. VAN ELSLANDER 
..... 

i. Literaire sociologie (00) ••• 0 0 • •• 0 0 . A. BOLCKMANS 15%-17 

11. Cursussen naar keuze : Twee door de exami-
-

nandus met goedkeuring van de examen-
- commissie gekozen cursussen, waarvan ten -

minste één uit het leerplan van de betrokken 
sectie en de overige uit de leerplannen van .. - - - - - ;-=:.... :,_ -~· "'""""= ---- : ~ - - ---- - - . " - ·- --
een universiteit -

--------

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 

-
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r 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

St.-Pieterspl., 5 

-
St.-Pieterspl., 5 

-. -
Blandijnberg, ~ 

Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl.; 5 

St.-Pieterspl., 5 

\. 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
--

16-17(1) 
12-13(1) Blandijnberg, 2 

14-15Vl Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-

.. -- - - - -- -- - ---- ---



I I 
Leergangen 

-

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ... 

- 2. De geschiedenis van de opvoedkunde {00) .. 

3. De algemene methodenleer (0 ) ....... 

4. Bijzondere methodenleer der vakken die voor
komen op het programma van het hoger 
secundair onderwijs, algemeen vormend en 
technisch onderwijs en normaalonderwijs : 
cultwen van ontwikkelingsgebieden, partim : 

FACULTEITVAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregatie H.S.O. Afrikaanse geschiedenis en filologil! 

I Titubris I maandag I dinsdag I woensdag !donderdag I 

R. VERBISt 17-19(1/2) 

K. DE CLERCK 

A. GERLO 

Afrika .................... I M. VAN SPAANDONCK 30 uur/jaar (later te bepalen) 

\ 

-

vrijdag I zaterdag , I Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

St.-Pieterspl., 5 

Nierrrmd kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder 
leiding van zijn professor in de methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor rijksonderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lesse_n geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het rijksonderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde mag afgelegd worden gelijktijdig met·het examen voor de graad van licentiaat. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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FACULTEITVAN DE LETIEREN EN WIJSBEGEERTE 
. 

· FACULTATIEVE CURSUS 

I 

maandag I dinsdag llVOensdag I donderdag I vrijdag . I zaterdag Leergangen Titularis Plaats 

1. De praehistorie van Afrika . . . . . . . . . . J. NENQUIN - 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 
........ 

' 
-

' - . 

-
-N 

I •. 
I 

-

.. ; 

~ 

-

- -- - -- -- -~-- - - -. - -· - -- - - -- - ·- - -· - - - -- - --- --- - - -· -- . ·-
-



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Vrije leergangen 

Leergangen 
..... 

Titularis (*) Dagen en Uren Plaats 

1. Inleiding tot het Nederduits ............. G. DE SMET 30u. later te bepalen Blandijnberg, 2 

2. Methodologie van de eigentijdse geschiedenis H.BALTHAZAR 60u. 
) 

later te bepalen Blandijnberg, 2 
J 

3. Nederlandse antroponymie .............. C. TAVERNIER-VEREECKEN 45u. later te bepalen Blandijnberg, 2 

4. Historische demografie ................. C. VANDENBROEKE 30u. Dinsdag : 16-17 -Blandijnberg, 2 

5. Bibliotheek geschiedenis ................ A.DEROLEZ 30u. later te bepalen Blandijnberg, 2 

6. Arabische naamkunde ... ... ............ M. PLANCKE 30u. later te bepalen (2) St.-Pieterspl, 5 
1 .. 

6'. Praktische oefeningèn ................ M. PLANCKE 30u. later te bepalen (2) St.-Pieterspl, 5 --w 
I 7. Initiatiecursus elementair klassiek G. SANDERS zie 2 uur/week van oktober totmaart Biandijnberg, 2 

en/of Middeleeuws Latijn ............... J. VEREMANS N.B. dag en uur later te bepalen 

8. Inleiding tot de studie van het Turks. ....... M. VAN DAMME • 30u. later te bepalen Blandijnberg, 2 

8'. Praktische oefeningen ' M. VAN DAMME 30u. later te bepalen Blandijnberg, 2 ............... 

N.B. Deze intiatiecursus is hoofdzakelijk bedoeld voor studenten die 
a) ofwel geen Latijn hebben gestudeerd in het Middelbaar Onderwijs, maar die desondanks een studierichting wensen te volgen 

lWarvan het programma een basiskennis van het klassiek enfof middeleeuws Latijn veronderstelt (bv. historici mediëvisten, 
romanisten); 

b) ofwel voordien geen Latijn hebben gestudeerd, maar die oordelen dat een elementaire kennis van het Latijn nuttig zou zijn 
voor de door hen gekozen universitaire studie (bv. bepaalde germanisten, kunsthistorici); -

- c) ofwel reeds Latijn hebben gestudeerd, maar die hun kennis van het klassiek Latijn wensen uit te breiden door een 
contactname met het Latijn van de middeleeuwse cultuur. 

Deze initiatie kan niet geld.en als _cursus naar keuze en er wordt ook geen examen over afgelegd. 

(*)=totaal aantal uren per cursus 



HOGER INSTITUUT 
VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

(K.B. van 31 augustus 1920) 

St.-Hubertusstraat 2- Tel. 23.38.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde veT
leent de wetenschappelijke graden en diploma's van kandidaat., licentiaat, 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, doctor en speciaal 
doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde. 

Kandidatuur 

Richtingen: - Oudheid 
- Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste tijden 

Licentie 

Richtingen : - Grieks-Rom~inse en Nationale Archeologie (corresponde
rende richting in de kandidatuur: "Oudheid") · 

- Archeologie van het Nabije Oosten ·(çorresponderende rich
ting in de kandidatuur : "Oudheid") 

- Plastische kunsten ( corresponder~nde richting in de kandi
datuur : "Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden") 

- Etnische kunst (corresponderende richting in de kandida
tuur : "Oudheid") 

- Musicologie (corresponderende richting in de kandidatuur: 
"Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden"). 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

- Tot de kandidatuur : 
a) degenen die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen, vermeld in 

hoofdstuk 11 van titel I van de "gecoördineerde wetten .op het tóe
kennen van de academische graden en het programma van de univer
sitaire examens"; e), 

b) degenen die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen, vermeld in 
artikel 8 van de wet van 8 juni 1964, waarbij de "gecoördineerde 
wetten op het · toekennen van · de academische graden en het ·pro
gramma der universitaire examens worden gewijzigd'~; e ) . 

c) degenen die houder zijn van het diploma van architect(e); 
d) degerien die, ten overstaan van een examencommissie aangesteld door 

het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, ge
slaagd zijn voor een examen dat omvat : 

ct ) Zie B.I. p. 1 0 : toelatingsvoorwaarden tot de academisch~ graden. 
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1 o) een opstel in het Nederlands; 
2°) een opstel in het Frans; 
3°) vertalingen uit twee vreemdetalen (te kiezen onder: Latijn, 

Engels, Duits, Italiaans, Spaans); 
4°) een ondervraging over geschiedenis (een grondige kennis van de 

algemene en van de vaderlandse geschiedenis: cf.leerplan van het 
hoger secundair onderwijs - zal worden v~re~st); 

e) degenen "die het bewijs leveren dat zij met goed gevolg studiën gedaan 
hebben" die door de Raad van Beheer, op eensluidend advies van 
genoemd Hoger Instituut, gelijkwaardig worden geacht met die welke 
hierboven sub a, b, c of d worden vermeld." 

- Tot de licentie : .de houders van het kandidaatsdiploma; 
- Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs :. degenen die de 

graad van licentiaat hebben behaald; 
- Tot het doctoraat : degenen die de graad van licentiaat hebben behaald; 
- Tot het speciaal doctoraat : de houdèrs van het overeenstemmend 

doctorsdiploma. 

OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

1 oDe kandidatuur: 
- de vakken voor de graad van kandidaat zijn het voorwerp van ten

_minste twee ja,ar studie en het examen omvat twee gedeelten; 
- de houder van het diploma van kandidaat in de kunstgeschiedenis en 

oudheidkunde in een bepaalde richting kan, mits hij slaagt voor een 
aanviülend examen, het diploma vän kandidaat in de andere rich
ting :verkrijgen. Dat aanvullend examen mag niet worden afgelegd in 
de examenperiode tijdens welke het eerstvermelde diploma werd be
komen. 

2° De licentie : 
- de vakken voor de graad van licentiaat zijn het voorwerp van ten

minste twee jaar studie. Het examen mag eventueel twee gedeelten 
omvatten; ' 

- de examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examen- . 
gedeelte een verhandeling indienen waarvan het onderwerp behoort 
bij één van de leervakken van de licentie. De verhandeling moet aan 
de examencommissie worden voorgel~gd tegen de door haar voor-
gestelde data; . -

- de houder van het diploma van licentiaat in een bepaalde richting 
kan, mits hij slaagt voor een aanvullend examen, het diploma van 
licentiaat in één van de andere richtingen verkrijgen. De desbetref
fende voorwaarden worden bepaald door de Raad van Beheer, op 
voorstel van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheid
kunde. -Evenwel mag het aanvullend examen niet worden afgelegd 
gedurende het academisch jaar, waarin- het eerstvermelde diploma 
werd behaald. 
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3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
- de vakken voor de graad van geaggregeerde voor het hoger secundair 

onderwijs zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste 
één jaar studi~; 

-het examen mag evenwel gelijktijdig met het enig exameh of het 
tweede examengedeelte voor de graad van licentiaat wo.rden afgelegd. 

4° Het doctoraat : 
- het examen voor de graad van doctor omvat het indienen en het 

openbaar verdedigen van een oorspronkelijk proefschrift en van een 
aantal bijstellingen door de commissie aanvaard. Het mag slechts 
worden afgelegd tenminste twee j4ar na het bekomen van het over
eenstemmend diploma van licentiaat. 

5° Het speciaal doctoraat : 
- het examen voor de graad van speciaal doctor omvat het indienen en 

het openbaar verdedigen van een oorspronk~lijk en onuitgegeven 
proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven van een 
openbare les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee jaar na 
het behalen van het overeenstemmend diploma van doctor. 

Opgelet! 
- De stud en ten die de studie van de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 

hebben aangevangen vóór het academisch jaar 1966-1967 respectievelijk 
academisch jaar 1 971-1 97 2, mogen die studie voortzetten volgens de 
respectievelijke voordien geldende stelsels. Zij mogen die studie even
eens voortzetten volgens het in deze studiegids opgenomen stelsel : de 
desbetreffende voorwaarden worden door de Raad van Beheer, voor elk 
geval afzonderlijk en op voorstel van het Hoger Instituut voor Kunst
geschiedenis en Oudheidkunde bepaald. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 
Richtingen : A. Oudheid 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 
' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

I 

~ 

Richting : A. OUDHEID 
1. Esthetica en kunstfilosofie (*+**) ...... A.JANSSENS 9-10 Blandijn berg, 2 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de _ 
klassieke oudheid(*+**) .......... H.MUSSCHE 14-16 St.-Hubertu8str., 2 

3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het 
oude nabije Oosten (*+**) ......... L. VANDEN BERG HE 10-12 St.-Hubertusstr., 2 

4. Inleiding tot de etnische, kunst (00) ..... P. VANDENHOUTTE 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 

-.J 5. Muziekgeschiedenis ............. J. BROECKX 16-18(1) Blandijnberg, 2 

6. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
' in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden I 

(*+**) .. . . . ................ M.DEMAEYER 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

7. Geschiedenis van de bouwkunst H. MUSSCHE 10-12 St.-Hubertusstr., 2 ....... L. VANDEN BERGHE 

8. Historisch overzicht van de wijsbegeerte (0 ) N. 17-19 

9. De psychologie toegepast op de kunst (0 ) .. J. QUACKELBEEN 
~ 

11-12% Blandijnberg, 2 

1 0. Geschiedenis van de oudste tijden en meer 
bepaald de oudste geschiedenis van Europa (0

) S. DE LAET 16-18(1) ' Biandijnberg, 2 

' 

11. Inleiding tot de archeologie, met 
oefeningen(**) . . . . . . . . . . . . . . S. DE LAET . 16-18(1) Blandijnberg, 2 

12. Encyclopedie van de etnische kunst (0 ) ... P. VANDENHOUTTE 14-16(1) St.-Hubertusstr·.; 2 

13. Inleiding tot de kunst van Zuid- en Oost-
Azië (00 ) ................... A.SCHARPE 10-12(1) St.-Hubertusstr., 2 

-- -------~ -
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
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HOGER ;INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE - I 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaar studie) 

·Richtingen : A. Oudheid 
/ 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 
,..--_ 

. • 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

. . 

14. Oefeningen toegepast op de kunstgescliiedenis 
a) Oefeningen over vraagstukken uit de I 

geschiedenis : Oudste Tijden(**) .. .. S. DE LAET 8-10 Blandijnberg, 2 
b) Nabije Oosten (0°) ............ L. VANDEN BERGHE 10-11 Blandijnberg, 2 
c) Klassieke oudheid (0) ........... H. MUSSCHE 10-12(2) IUandijnberg, 2 

I 
d) Etnische kunst (00) ............ P. V ANDENHOUTE 16-18(2) St.-Hubertusstr., 2 

- 15. Inleiding tot de etnologie(*+**) P. VANDENHOUTE. 14-16(2) St.-Hubertusstr., 2 - ...... 
00 

I 16. · Overzicht van de cultuurgeschiedenis : -
maatschappij en instellingen van de oudheid N. ". 17-18 Blandijnberg, 2 

I 

I 
Richting: B. MIDDELEEUWEN, NIEUWE 
EN NIEUWSTE TIJDEN 

I 
' 1. Esthetica en kunstfilosofie (*+**) ...... A.JANSSENS 9-10 Blandijnberg, 2 

!' 2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid (00 ) .......... H.MUSSCHE 14-16 

\ 
St.-Hubertusstr., 2 

" 
3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het -

oude nabije Oosten (* /**) .......... L. VANDEN BERGHE 10-12 
' St.-Hubertusstr., 2 

4. Inleiding tot de etnische kunst (00) ... - .. P. VAN DENHOU TE 14-16(1) St.-Hubertusstr., 2 
.. 

l__ 
5. Muziekgeschiedenis(*+**) ......... J. BROECKX 16-18 Blandijnberg, 2 

6. De plastische kun,sten in de middeleeuwen, 
_ in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden - - - - -- -- - - .. ·- - - -- -- -- - - -- --~~ ~ (*+**) ................•.•. M. DE MAEYER 14-16 St.-Hubertusstr., 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
~ 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkun4e (2 jaar studie) 

Richtingen: A. Oudheid 

B. Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden 
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

N. 

7. Geschiedenis van de bouwkunst(*+**) 
H. MUSSCHE 

10-12 ... L. VANDEN BERGHE 

8. Historisch overzicht van de wijsbegeerte (0 ) N. 16-18 

9. De psychologie toegepast op de kunst (0 ) .. J. QUACKELBEEN 11-12% 

10. ~ncyclopedie v,<~n de kunstgeschiedenis (*+* *) A. DE SCHR YVER - 11-12 
~ 

11. Geschiedenis van de sierkunst(*+**) ..... A. VAN DE WALLE 60 uur/jaar 

12. De 'plastische kunsten in de Nederlanden 
(*+**) .................... R. d'HULST 15-17 

13. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (00} ............... A.-BOLCKMANS 14-15% 

14. Geschiedenis van de Nederlandse letter- -
kunde (0 ) .................. A. VAN ELSLANDER 8-10 

15. Oefeningen toegepast op de kunstgeschiedenis 
(naar keuze) -
-Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste 

tijden (0 ) ................. A. DE SCHRYVER . 30 uur/jaar 

- --"- -Musicologie J. BROECKX - 12-13 ................. 
' -

16. Overzicht van de cultuurgeschiedenis : 
Middeleeuwen en nieuwe tijden (0 ) ..... R." VAN CAENEGEM 10-11 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
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zaterdag Plaats 

St.~Hubertusst:I.; 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr;, 2 

St.~Hu~rtusstr;, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

"" - Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: A. Grieks-Romeinse en nati~nale archeologie ~ 

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 

~ 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1.2.3.Drie cursussen te kiezen uit de vier 

hiernavermelde : 
1. Prehelleense en Griekse archeologie(*+**) H. MUSSCHE donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

2 .. Etruskische en Romeinse archeologie (00 ) S. DE LAET . vrijdag 8-10 Blandijnberg, 2 

3. Nationale en provinciaal-Romeinse 
archeologie (00 ) ............. · - S. DE LAET dinsdag 8-1 0 Blandijnberg, 2 

4. _Cultuurgeschiedenis van de oudste ·-
tijden (0 ) ................. N. vrijdag _10-12 Blandijnberg, 2 

4. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis : ............ 
- partim (*+**) .......... . .... H.MUSSCHE donderdag 10-12 Blandijnberg, 2 

- partim (*+**) ..... : . ..... · ... S. DE LAET dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 
Eén van die partims moet in overeenstemming 
met het onderwerp van de verhandeling . worden gekozen . . . . . . . . . . . . . . . -

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE-* 
a) Tenminste zes cursussen door de exami-

nandus met toestemming van de examen- , 

commissie te kiezen uit de volgende : 
1. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 

oudheid {0 ) ••••• 0 ••••••••••• A.JANSSENS woensdag 9-11 Blandijnberg, 2 
2. Museumkunde (00 ) ............. P. VANDENHOUTE donderdag 1 o-12 Blandijnberg, 2 

3. "Monumentenzorg (00) ............. N. donderdag 1 o-12 St.-Hubertusstr., 2 
4. Grondige studie van de archeologie van het .. - - - . -

oude nabije Oosten (00 ) L. VANDEN BE.RGHE · donderdag 14-16 I Blandijnberg, 2 ........... 
Voor de verklaring van de gebruikt_ç_tekens : zie p. 35. -

* =De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 

I 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie / 

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 

, 

5. Fys~ch milieu in verband met de ruimtelijke 
ordening met praktische oefeningen : 
- deel a : geologie .............. R.MARECHAL maandag 16-18(1) Rozier, 44 

- deel b : bodemkunde en fysische 
aardrijkskunde ................ R. TA VERNIER 30 uur/jaar Rozier, 44 

6. Etnologie (*+**) .............. P. VANDENHOUTE vrijdag 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 

7. Griekse epigrafie (0 ) ....... ..... ... R. BOGAERT woensdag 11-12 Blandijn berg, 2 

8. Latijnse epigrafie . . . . . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

9. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip van 
luchtfoto-interpretatie, met praktische 

N ....... oefeningen .................. F.SNACKEN 30 uur/j~r Coupure, 575 

10. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 

11. Numismatiek der oudheid (0 ) . . . r. .... N . 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

12. Opgravingstechniek, met oefeningen op het 
terrein (00 ) ................. S. DE LAET donderdag 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

13. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) .... 
en 

N. 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

Instellingen van de Romeinse wereld (00 ) . . N . 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

14. Instellingen van de oudste tijderi (00 ) . . . . N . maandag 8-10 Blandijnberg, 2 

15. Economische en sociale geschiedenis van de 
oudste tijden (0 ) . . . . . . . . . . . . . . . N . maandag 1 0-1 2 Blandijnberg, 2 

16. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (00 ) •• . •••••••• R. BOGAERT woensdag 1 ü-12 Blandijnberg, 2 

17. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische perióde) (0 ) .. S. DE LAET dinsdag 8-10 ( 1) Blandijnberg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE - ... 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : A. Grieks-Romeinse en nationale archeologie 

Leergangen Titularis Dag en 14ur Plaats 

18. Verklaring van ,antieke teksten die verband · · 
houden met de archeologie en de kunstge- · · 
schierlenis (00

) • • • • • .. • • • • • • • • • R. THIBAU donderdag 8-10 Blandijnberg, 2 

19. De techniek der beeldende kunsten . . . . . R. LEFEVE dinsdag 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

20. Historische geografie :problemen, bronnen 
en methode (00 ) • • • • • • • • • • • • • • • A. VERHULST , _ vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 
b) Eén door de examinandus met toestem

ming van de examenèommissie te kiezen 
I _ cursus; voorkomend op het leerplan van 

;:; de universiteit .of van een andere universi- _ 
N teit, waarover nog geen examen werd afge-
1 legd. 

. 
. ' 

l -~ -
r ~oorde v~~ringvan ~~.~~~.-..~~s ':-tiep. 35 - - - --- - - - - - - --- --- -- - : - -- -~''~- --
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkUnde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen Titularis Dagen uur Plaats 

~ 

I. ~ VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Grondige studie van de archeologie van het 

' oude nabije Oosten(*+**) ......... L. VANDEN BERG HE donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 

2. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis (oude nabije Oosten) 
(*+**) .................... L. VANDEN BERGHE vrijdag 14-16 Blandijnberg, 2 

3. Kunstgeschiedenis en archeologie van de -
Islamwereld (0 ) ............... L. VANDEN BERGHE vrijdag 9-10 Blandijnberg, 2 

·-
4. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, partim a: 

het oude nabije Oosten (00 ) ......... L. VANDEN BERG HE vrij dag 9-1 0 Blandijnberg, 2 

IL- CURSUSSEN NÁAR KEUZE-* 
a) " Tenminste vier cursussen door de examinandus ~ -

met toestemming van de examencommissie te 
kiezen uit de hierna genoemde : ....... 

1. Cultuurgeschiedenis van de oudste tijden (0 ) N. vrijdag 10-12 Blandijnberg, 2 

2. Prehelleense en Griekse archeologie(*+**) H .. MUSSCHE donderdag 14-16 (2) Blandijnberg, 2 

3. Etruskische en Romeinse archeologie (00) .. S. DE LAET vrijdag 8-1 0 Blandijnberg, 2 . j 

4. Opgravingstechniek, met oefeningen op het 
I 

terrein (00) ................. S. DE LAET donderdag 16-18 (2) Blandijnberg, 2 I 

I 

5. Museumkunde (00 ) .......... ; .. P. V ANDENHOUTE donderdag 1 0-12 St.-Hul>ertusstr., 2 
~ ~ 

6. De techniek der be"eldende kunsten ..... R. LEFEVE - - dinsdag 16-18 
·- - - St.-Hubertusstr., 2 

··-"" 

7. Etnologie (*+**) .............. . P. V ANDENHOUTE vrijdag 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 . 

g van ae g 
- *=De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 
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HOGER INSTITUUI' VOOR KUNSTGESÇIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting. B. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen Titularis Dagen uur 

8. Monumentenzorg (00) . . . . . . . . . . . . N . donderdag 1 0..12 

9. Kunstgeschiedenis en archeologie van 
Zuid-Azië (0 ) ................ A. SCHARPE ' donderdag 18-19 

10. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de -. 
oudheid (0 ) ................. A. lANSSENS woensdag 9-11 

11. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening,_ met -praktische oefeningen .. 
- deel a : geologie - R.MARECHAL maandag 16-18 (1) .......... ... . 
- deel b : bodemkunde en fysis~he 
aardrijkskundè · . . . . . . . . . . . . · . . . . R. TAVERNIER 30 uur/jaar 

12. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip van 
luchtfoto-interpretatie, met praktische ~ 

oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . : . F. SNACKEN . 30 uur /jaar 

13. Numismatiek der oudheid (0 ) • • • • • t v • • N. 30 uur/jaar 

14. Etnische kunst (0 ) .............. P... VANDENHOUTE donderdag 10-12 (1) 

15. Godsdienstgeschiedenis der klassieke 
volkeren (0 ) ................. N. 60 uur/jaar 

16. Vroeg-middeleeuwse archeologie (volksver-
huizingstijd en Merovingische periode) (0 ) •• S. DE LAET dinsdag 8-10 (2) 

17. De bijzondere,geschiedenis van Azië, partim : 
de-Islamwereld (* /* *) ............ M. PLANCKE --- ·-

maandag 11 ~12V2 -- - -

18. Cultuurgeschiedenis van het Oosten, partim : 
donderdag 10..13 (30 uur/jaar) 

~-
de Is!a!llWel'_e_l<l e_o) .....•.•••.... M. PLANCKE 

·-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

Plaats 

St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Coupure, 575 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr-., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

- - St.-Pieterspl., 5 

St.-Pieterspl., 5 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGFSCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstge8chiedenis en oudheidkunde, richting B. Archeologie van het Nabije Oosten 

Leergangen . Titularis Dagen uur 

19. De maatschappij en instellingen van het 
Oosten, partiro : . . ............. 
a) het oude nabije Oosten : West-Azië (00 ) L.DEMEYER I vrijdag 15-16 

Egypte (00) ... H. DE MEULENAERE donderdag 14-15 

20. De maatschappij en instellingen van het 
Oosten, partiro : ............... .> 

b) de Islamwereld (oo) ......•...... M. PLANCKE maandag 14-16 

21. Een Oosterse taal, voorkomend op het 
leerplan van de licentie in de Oosterse 

, filologie ................... 

b) Bovendien drie door de examinandus met toe-
stemming van de examencommissie te kiezen 
cursussen, voorkomend op het leerplan van de -

t 

universiteit of van een andere universiteit, waar-
over n~g geen examen werd afgelegd. 

-
~ 

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 

Plaats 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 6 

St.-Pieterspl., 5 



HOGER INSTITUUT VOOR·KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: C. Plastische kunsten 
-

Leergangen - Titularis Dagen uur Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
I 

1. Geschiedenis van de bouwkunst en middel- S. DE LAET 
_eeuwse archeologie, met toepassingen(*+**) -N. dinsdag 1 0-12 St.-Hubertusstr., 2 

2. Geschiedenis van de plastische kunsten in 
.; Europa, met toepassingen ook betreffende ._ 

actuele kunstproblematiek (*+**) ...... M.DEMAEYER donderdag 16-18 St.-Hubertusstr., 2 

3. Geschiedenis van de plastische kunsten in de 
I Nederlanden, met toepassingen op bijzondere ' - problemen (*+**) .............. R. d'HULST vrijdag 11-13 Blandijnberg, 2 

N 
0\ 4. Geschiedenis van de Europese kunstnijverheid, -I met toepassingen(*+**) .......... A. VAN DE WALLE vrijdag 15-1 7 Blandijnberg, 2 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE- * -
~ 

a. Eén methodologische cursus door de ·-

examinandus te kiezen uit : .... 
1. Historische kritiek en de toepassing ervan op 

een tijdperk van de kunstgeschiedenis, ... 
partiro :middeleeuwen (0 ) ......... A. DE SCHR YVER donderdag 14-16 Blandijnberg, 2 

I 2. Historische kritiek en de toepassing ervan op 
een tijdperk van de kunstgeschiedenis, ... 
partiro : nieuwe en nieuwste tijden (00 ) ... A. DE SCHRYVER donderdag 16-18 Blandijn berg, 2 

b. Tenminste een kunsthistorische cursus door de ·-

examinandus te kiezen uit : St.-Hubertusstr., 2 
1. Geschiedenis van het gedr,ukte boek en van de of 

graveerkunst (0 ) A. VAN DE WALLE 
~ 

vrijdag 17-19 of dinsdag 14-16 Blandijnberg, 2 ............... - ·-- --- -·~ - .. .._ -- - --- .. -- . - '-- ........_......._., 

2. Geschiedenis van de miniatuurkunst (0 ) ... A. DE SCHRYVER woensdag 1 o-12 Blandijn berg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 35. 
- * =De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van h_.et academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 
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- HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

- Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting : C. Plastische kunsten 

' Leergangen Titularis Dagen uur 

-
3. Geschiedenis van het meubel ........ A. VAN DE WALLE vrijdag 17-19 

4. Monumentenzorg (OO) . . . . . . . . . . . . N . donderdag 10-12 

5. Techniek van de beeldende kunsten ..... R.LEFEVE dinsdag 16-18 
-

6. Museumkunde (00 ) ............. P. V ANDENHOUTE donderdag 1 0-12 

7. Theatergeschiedenis (0 ) ........... N. (W. SCHRICKX) 45 uur/jàar 

c. Tenminste twee door de examinandus met toé-
stemmmg van de examencommissie te kiezen 
cursussen, voorkomend op het leerplan van de 
universiteit of van een andere universiteit, waar-
over nog geen examen werd afgelegd. 

~ 

-
~ 

-

~ • - 'I"' . .. - . 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 35. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

~ St.-Hubertusstr.; 2 

St.-Hubertusstr., 2 

-
St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

--

- --
-· 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNS1GESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

_Licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: D. Etnische kunst 

Leergangen Titularis Dagen uur 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Esthetica en kunstfilosofie (grondige cursus) 

(*+**) .................... A. JANSSENS vrijdag 10-11 

2. Etnologie (*+**) .............. P. VANDENHOUTE vrijdag 14-16 (1) 

3. Etno-religie (0 ) ..... . ......... P. VANDENHOUTE vrijdag 16-18 (2) 

4. Cultuurgeschiedenis van Afrika(*/**) ... H. BURSSENS donderdag 17-19 
(30 uur theorie+ 30 uur prakt. oef.) 

5. Volkskunde(*+**) ............. P. VANDENHOUTE maandag 16-18 (1) 

6. Etnische kunst (P.) .............. P. V ANDENHOUTE donderdag 10-12 (1) 

7. De plastische kunsten van Af~ika (*+**) .. H. BURSSENS dinsdag 10-12 
(30 uur theorie + 30 uur prakt. oef.) 

8. Methodiek van de etnische kunsten · ..... P. V ANDENHOUTE vrijdag 16-17 (1) (30 uur theorie) 

9. Museumkunde (00 ) - P. VANDENHOUTE - donderdag 10-12 ............. 
10. Kunstgeschiedenis en archeologie van ' , 

Zuid-Azië (0
} ... . ............ A. SCHARPE maandag 9-10 

1 Ob. Inleiding tot de studie van het Oudindisch -
(enkel te volgen in geval van licentiaats- ·-
verhandeling over cursus 1 0) ... . .... A. SCHARPE 60 uur/jaar 

of 
1 Oe. Inleiding tot de studie van het Middel- en 

Nieuwindisch (enkel te volgen in geval van 
licentiaatsverhandeling over cursus 1 0) .. N. (J. DELEU) 60 uur/jaar 

11. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 
Islamwereld (O) L. VANDEN BERG HE - ' .. vrijdag 9-1 0 . . . . . . . . . . . . . . . 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens zie p. 35. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Pieterspl., 4 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Hubertusstr., 2 

St.-Pieterspl., 4 

- St.-Hubertusstr ., 2 

"St.-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-:.... -- -- Blandijnberg, 2 : 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: D. Etnische kunst 
" ~ 

Leerl§lngen Titularis Dagen uur Plaats 
-

11 b. Inleiding tot de studie van het klassiek 
Arabisch (enkel te volgen in geval van vrijdag 15-18 
licentiaatsverhandeling over cursus 11) ... G.JANSSENS (60 uur/jaar) St.-Pieterspl., 6 

of 
11c. Inleiding tot de studie van het modern 
- Arabisch (enkel te volgen in geval van r 

licentiaa tsverhandeling over cursus ·11) ... M. PLANCKE woensdag 8-10 St.-Pieterspl., 5 
of 

11d. Inleiding tot de studie van het Perzisch ·' 

(enkel te volgen in geval van licentiaats- donderdag 16-19 
verhandeling over cursus 11) ••• 10 •••• L. VANDEN BERG HE ( 60 uur /jaar) Blandijnberg, 2 --N 

\0 11. CURSUSSEN NAAR KEUZE- * ... 

I Tenminste drie door de examinandus met toe-
~ , 

stemming van de examencommissie te kiezen 
cursussen, voorkomend op het leerplan van de 
universiteit of Vél!l een andere universiteit, waarover 
nog geen examen werd afgelegd. 

. 
I 

~ ' ' / " . 
' 

p-~ ... 
..J ó , 

UJ . - " -. 
, 

- * =De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 
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- > • - HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCID EDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie in de. kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting: E. Musicologie 

: .-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. -VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Muziekgeschiedenis tot 1750 (*+**) .... F. DE HEN 10-12 Blandijnberg, 2 

2. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 (*+**) .. - J. BROECKX 15-17 ' Blandijnberg, 2 
~ 

3. Musicologische stijlstudie -

a) partim : tot 1750 (*+**) .. ......... F. DE HEN 14-15 
b) partim : vanaf 1750 (*+**) ........ J. BROECKX 10-11 Blandijnberg, 2 

I -4. Oefeningen in de systematische -
........ muziekwetenschappen w ~ 

0 a) partim : Acustica en technologie van 
I de muziek(*+**) ............. L BROECKX 10-11 Muinkkaai, 45 

b) partim : Estetica van de muziek(*+**) _ . J. BROECKX 11-12 Blandijnberg, 2 . 
-· c) partim : Stijlstudie van de actuele 

muziek (*+* *) .............. J. BROECKX 11-12 Blandijnberg, 2 

d) partim : Organologie en Etno-
musicologie(*+**) ............. J. BROECKX I· 15-16 Blandijnberg, 2 

j 

II.- CURSSUSEN NAAR KEUZE- * 

Tenminste vier door de examinandus met toe- -. L_ stemming van de examencommissie· te kiezen ' 
cursussep., vdbrkomend op het leerplan van de 

' universiteit of van een andere universiteit, waarover "-.. 

-,-nog geen examen werd afgelegd. - . - - - ~ ~...;-:.-=. ~----=-- -----· ·--- -- --~ -.- ---=-~-:-~ .::..---=..==----=-- . - - - -- ---.-- -- -- ----- ~ -~ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 35. 
- * =De studenten zijn gehouden hun keuzecursussen vóór 15 november van het academisch jaar ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van het Instituut. 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
\ 

Aggre~t H.S.O. in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag 14onderdag I vrijdag I zaterdag 

De proefondervindelijke opvoedkunde IR. VERBIST 17-19(1) 
--:;-

De geschiedenis van de opvoedkunde (00) I K:-DE CLERCK 17-19 

·De algemene methodenleer (0 ) ..... IA.GERLO 17-19 
--
De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma van het 
secundair onderwijs, partiro : esthetische 
opleidipg en kunstgeschiedenis . . . . . . . IJ. BROECKX I 14-15 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Niemand mag zich aanmelden voor dit examen, indien hij niet door een getu_igschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste· één jaar, onder 
leiding van zijn professor in de methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor secundair onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen, vooraf aangeduid door de commissie en gekozen uit het . 

. 1 leerplan van het secundair onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het H.S.O. en dat voor de graad van licentiaat mogen tijdens dezelfde examenperiode 
worden afgelegd. 

Voor de verklaring van de gelruikte tekens zie p. 35. 



-- HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGFSCIUEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 
' · -

Facultatieve cursus 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donder:mg I vrijdag I zaterdag Plaats 

1. De praehistorie van Mrika . . . . . . . . . . J. NENQUIN 60 uur/jaar Bland.ijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Universiteitstraat 2- Tel. 25 76 51 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Rechtsgeleerdheid verleent de volgende wettelijke 
en ~etenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTEUJKE GRADEN 
- Kandidaat, iicentiaat, doctor, geaggregeerde voor het hoger onderwijs in 

de rechten 
- Licentiaat, geaggregeerde voor het hoger onderwijs in het notariaat 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen, 

richting A : Politieke richting 
richting B : Sociale richting 
richting C: Sociologische richting 

- Licentiaat, doctor in de - sociale wetenschappen 
- staats- en bestuurswetenschappen 
- pers- en communicatiewetenschap 
- diplomatieke wetenschappen 
- sociologie 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en sociale 
we tenschappen 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN(*) 
- Licentiaat in het sociaal recht 

. - Licentiaat in het Europese recht 
- Doctor in het Europees recht . 

TOELA TINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p~ I 0 en volgende 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

I. Tot de kandidatuur In de staats- en sociale wetenschappen, zij, die aan één 
der voigende voorwaarden voldoen : 

1. a) degerien die voldoen aan één van de voorwaarden bepaald bij artikel 3, 
· s 2, I o, van het koninklijk besluit van 30 september 1964 houdende 
vaststelling van de algemene voorwaarden waaronder de wetenschappe
lijke diploma's en erediploma's door de Rijksuniversiteiten worden uit
gereikt; 

(*)Deze postgraduaat-cyclussen z.ijn eveneens wetenschappelijke graden. 
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b) de houders van een getuigschrift dat op 1 januari 196S toegang ver
leende tot één van de examens voor de academische graden van kandi
daat, opgesomd in ártikel 1 van de op 31 december 1949 gecoördi
neerde wetten op het toekennen van de academische graden en het 
programma van de universitaire examens; 

c) de houders -van een aanvaard of gehomologeerd humanioragetuigschrift 
van de economische afdeling, uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 
geldende voorwaarden; 

d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Koninklijke 
Militaire School, of die toelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgsschool, of 
die geslaagd zijn voor het letterkundig· en wetenschappelijk gedeelte van 
het ~xamen van onderluitenant langs het kader. 

Het bij artikel 3, S 2, 1° b), van bovenvermeld 
koninklijk besluit van 30 september 1964 be.doelde toelatingsexamen, dat 
ten overstaan van een door de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid aange-
stelde examencommissie moet worden afgelegd, omvat : (*) · 

1) een opstel in het Nederlands; 
2) een vertaling uit het Frans, of het Engels, of het Duits, of het Latijn, of · 

het Grieks (niveau van het hoger middelbaar onderwijs); 

3) een ondervraging over geschiedenis en aardrijkskunde ( cf. leerplan van het 
hoger middelbaar onderwijs); 

4) een ondervraging over wiskunde (cf. leerplan van het hoger middelbaar 
· onderwijs, Grieks-Latijnse afdeling); 

5) naar keuze van de examinandus : een ondervraging over boldriehoeks
meting, of analytische meetkundé, of beschrijvende meetkunde ( cf. leer
plan van het hoger middelbaar onderwijs, Latijn - wiskundige afdeling) of 
een vertaling uit een vreemde taal (met uitzonde.ring van deze die reeds 
onder 2) hierboven door de examinandus gekozen werd). 

2. De houders van een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij geslaagd zijn voor 
hef eerste gedeelte van het examen van kandidaat in de staats- en sociale 
wetenschappen dat werd uitgereikt vóór 1 november 1972, worden toege
laten tot de tweede kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen in 
é~n van de richtingen naar keuze. Hun leerplan en examenprogramma 
worden door de bevoegde examencommissie bepaald. (Het programma 
kan geraadpleegd worden bij de pedel van de faculteit). 

De houders van een diploma van kandidaat in de staats-epsociale weten
schappen, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent vóór het academisch 
jaar 1973-1974 mogen tot op het einde van het academisch jaar 
1976-1977 de graden van licentiaat in de staatswetenschappen, in de be
stuurswetenschappen, ·in de sociale wetenschappen, in de pers- en com-

(*) Aanvragen voor deelneming aan dit examen worden bij voorkeur hetzij in de tweede 
helft van januari, hetzij in de tweede helft van juli gericht tot de Faculteit, waar 
eveneens nadere bijzonderheden kunnen bekomen worden. Het examen moet in 
elk geval afgelegd worden vó0r de aanvang der universitaire . studi~n. 
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municatiewetenschap of in de dtploma tieke wetenschappen behalen onder 
de vroeger geldende voorwaarden. (Het programma kàn geraadpleegd wor
den bij de pedel van de faculteit). 

11 Worden toegelaten tot de licentie in de staats- en bestuurswetenschappen, 
in de diplomatieke wetenschappen en in de pers- en communicatieweten
schap: 

- de houders van een diploma van kandidaat in de staats- en sociale 
wetenschappen, politieke richting. 

Worden toegelaten tot de licentie in de sociale wetenschappen en in de 
pers- en communicatiewetenschap : 

\ 

- de houders van een diploma· van kandidaat in de staats- en sociale 
wetenschappen, sociale richting. 

Worden toegelaten tot de licentie in de sociologie .en in de pers- en· com
municatiewetenschap : 

- de houders van een diploma van kandidaat in de staats- en sociale 
wetenschap, sociologische richting. 

lil. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in de staats- en socia
le wetenschappen : zij die de wetenschappelijke graad van licentiaat in de 
staats-, sociale-, bestuurs-, staats- en bestuurswetenschappen of diplomatie
ke wetenschappen of in de pers- en communicatiewetenschap of in de 
sociologie, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, hebben verworven 
(art. 2 van het besluit Raad van Beheer van 11 september 1968). 

IV. Tot het doctoraat in de staats- en bestuursweten~chappen, in de sociale 
wetenschappen, in de diplomatieke wetenschappen en in de pers- en com
municatiewetenschap en in de sociologie : de houders van de overeen
komstige graad van licentiaat. 
Evenwel zullen de houders van de diploma's van het oude stelsel uitgereikt 
door de Rijksuniversiteit te Gent eveneens de overeenstemmende graad van 
doctor kunnen behalen met dien verstande dat de houders van het diploma 
van licentiaat in de bestuurswetenschappen of van licentiaat in de ·staatswe
tenschappen zich voor het examen van doctor in de staats- en bestuurswe
tenschappen mogen aanmelden. 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN 

1. Tot de licentie in het sociaal recht : zij die sedert tenminste een jaar 
houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor of 

·van licentiaat in de .rechten. 

2. To.t de licentie in het Europese recht : de houders van het .diploma van : 
doctor in de rechten of van licentiaat in de rechten; 
licentiaat in de staats- en bestuurswetenschappen; 
licentiaat in de diplomatieke wetenschappen; c 
licentiaat in de staatswetenschappen en licentiaat in de ~estuurswèten
schappen uitgereikt onder de voorwaarden zoals bepaald in het Ko
ninklijk Besluit vàn 5 oktober 1961. 
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3. Tot het doctoraat in het Europees recht : de houders van een sedert ten
minste twee jaar door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt diploma van 
licentiaat in het Europese recht. 

OVERZICHT VAN DE STUDJEN 

1 o De kandidatuur in de rechten : 
· - de graad van kandidaat in de rechten wordt verleend na twee examens 

en na tenminste twee jaar studie. 

2° De licentie in de rechten : 
- de vakken voor het examen tot het verkrijgen van de graad van licen

tiaat in de rechten zyn het voorwerp van drie proeven en van tenminste 
driejaar studie; 

- de cursussen, werkzaamheden en praktische oefeningen worden ge
organiseerd in de volgende ·acht richtingen : 
A. vrije richting 
B. privaatrecht 
C. publiekrecht 
D. strafwetenschappen 
E. sociaal recht 
F. economisch en fiscaal recht .. 
G. internationaal recht 
H. gesehiedenis van het recht 

De examinandi zijn bovendien vcrplicht het bewijs te leveren : 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: 

met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van de 
examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal ver-
schenen, te kunnen raadplegen; · 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van boekhouden : met 
voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van de 
examinandi bedoeld boekhoudige bescheiden te kunnen raadplegen. 

3° Het doctoraat in de rechten : 
- het examen tot het bekomen van de graad/van doctor in de rechten kan 

pas worden afgelegd tenminste twee jaar na de graad van licentiaat in de 
rechten te hebben behaald; het ornvat het voorleggen van een oor
spronkelijk eri onuitgegeven proefschrift, door de examencommissie 
aanvaard. · 

· Het proefschrift wordt door de examinandus in het openbaar verdedigd. 
Het wordt tenminste één maand vóór de datum, bepaald voor het 
examen, aan de examencommissie bezorgd; 

- de houders vah het diploma van doctor in de rechten, behaald overeen
komstig de wet van 21 mei 1929 behouden de rechten welke hun bij die 
wet werden toegekend (koninklijk besluit van I augustus 1969, art. 8). 

4° De licentie in het notariaat : 
- de vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van licen

tiaat in het notariaat zijn het voorwerp van één examengedeelte en van 
tenminste één jaar studie .. 
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5° De aggregatie voor het hoger onderwijs in de rechten of in het notariaat : 
- het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

omvat het indienèn en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven 
van een openbare les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee 
jaar na het bikomen van het overeenstemmend diploma van doctor in 
de ·~:echten of van licentiaat in het notariaat. 

6u De kandidatuur in de staats en sociale wetenschappen : 
- de vakken van het examen voor, het verkrijgen van de graad van kandi

daat in de , staats- en sociale, wetenschappen zijn het voorwerp van 
twee examengedèelten en van tenminstë twee jaar studie. 

7° De licentie in de staats- en bestuurswetenschappen, in de sociale weten
schappen, in de sociologiè, in de diplomatieke wetenschappen of in de 
pers- en communicatiewetenschap : 
- de vakken van het examen voor het bekomen van de graad van licen

tiaat zijn het voorwerp van twee examengedeelten en van tenminste 
twee jaar studie. Het enig examen van de licentie in de pers- en com
municatiewetenschap voorbehouden aan de houders van een wettelijk 
einddiploma van hoger onderwijs, van een wetenschappelijk eind
diploma van hoger onderwijs uitgereikt door de Rijksuniversiteit te 
Gent, alsmede de afgestudeerden van de Koninklijke Militaire School 
kan na tenminste één jaar studie worden afgelegd; 

- de examinandi moeten, bij het tweede (of enig examen) examenge
deelte, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij de 
groep van vakken waarover het examen loopt. De verhandeling moet 
aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd. ' 

go De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs in .de staats- en sociale 
we tenschappen : 
- het examen is het voorwerp van een enig examen en van tenminste één 

jaar studie; 
- bovendien moet de examinandus in het openbaar twee lessen geven over 

onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het middelbaar, het normaal of het technisch onderwijs. 
Het aggregaats- en licentiaatsexamen mogen tijdens dezelfde examen
periode worden afgelegd. 

9° Het doctoraat in de staats- en bestuurswetenschappen, in de sociale weten
schappen, in de sociologie, in de diplomatieke wetenschappen en in de 
pers- en communicatiewetenschap : 

het examen behelst het indienen van een oorspronkelijk en onuitgege
ven proefschrift en van drie bijstellingen, door de examencommissie 
aangenomen. Het proefschrift en de stellingen worden door de exami
nandus in het openbaar verdedigd. 
het examen mag slechts afgelegd worden ten minste twee jaar na het 
ve,rkrijgen van de overeenkomstige graad va~ licentiaat. 
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10° De licentie in het sociaal recht : 
- de vakken zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één 

jaar studie . . Het examen kan nochtans gesplitst worden in twee gedeel-
ten onder de voorwaarden door de Faculteit vastgelegd; · 

- de examinandi moeten, bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met betrekking 
tot één van de vakken die van het examen deel uitmaken. Deze ver
handeling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastge
stelde periode worden voorgelegd; 

- de examinandi worden niet meer ondervraagd over de vakken waarover 
zij bij ~een vorig _, examen ondervraagd werden (koninklijk besluit van 12 
september 1_962). 

11 o De licentie in het Europese recht : 
~ de vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van licen

tiaat in het Europese recht zijn het voorwerp yan èen enig examen dat 
niet kan gesplitst worden, en van tenminste één jaar studie; 

- de examinandi moeten een ' verhandeling indienen over een onderwerp 
dat .bij het leerplan behoort; 

- de verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door. haa_r 
vastgestelde periode worden voorgelegd; 

- de examinandi zullen nit~t meer ondervraagd worden over die vakken 
waarvoor zij bij een vorig examen, afgelegd met :het . oog op het behalen 
van één van de diploma's die toegang verlenen tot de licentie in het 
Europese recht zijn geslaagd (besluit van de Raad van Beheer van. 12 
oktober 1966 en 20 september 1967). 

12° Het doctoraat in het Europees recht : 
- het examen omvat het indienen en de verdediging in het openbaar van 

e.en oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift zijnde een bijdrage tot 
vooruitgang van de wetenschap, en van vijf daarbijgevoegde stellingen. 

Opgelet! 
- De houders van het diploma v~n kandidaat in de staats- en sociale weten

schappen (Oud Regime) kunnen nog tot en met het academisch ,jaar 
1976-1977 licentiaat worden onder de vóór mei 1974 geldende 
voorwaarden (cf. studiegids 1973-1974). 
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w 
\0 

I 

/ 

Leergangen 

1. Logica .................... 

2. Overzicht van de wiisgerige stromingen in 
de wereldliteratuw ............. 

3. Algemene psychologie ............ 

4. Inleiding tot de sociale en politieke 
leerstelsels .................. 

5. Hedendaagse politieke en parlementaire 
geschiedenis van België :evolutie sinds 1789 

6. Geschiedkundige inleiding tot het 
burgerlijk wetboek ............. 

7. Algemene rechtsleer, theorie ........ 
., 

8. Algemene rechtsleer, oefeningen ...... 

9. · Algemene beginselen van het Belgisch bur-
gerlijk recht, met inbegrip van de rechter-
lijke bevoegdheid en de rechtsplegingen ... 

10. Romeins privaatrecht -: historische inleiding 
en algemeen overzicht ............ 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Kandidatuur in de rechten 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

L. APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 
Aud. E. 

Blandijnberg, 2 
~ 

A. BOLCKMANS 11-13 Aud. E. 

P. GHYSBRECHT 17-19 Blandijnberg, 2 
Aud. E. 

Univ., 2 
A. VAN BILSEN 14-15Yz: - Verdieping 111 

Univ .• 2 
.T. LUYKX 11-13 N.B. 11-111 

Blandijnberg, 2 
R. VAN CAENEGEM 11-13 Aud. E. 

W. CALEWAERT 14-16 Univ., 2 
~ Aud. A, 

W: CA LEW AERT 60 uur/jaar : dagen en uren later te bepalen Blandijnberg, 2 
Aud.D. 

Blandijnberg, 2 
W.DELVA 81/z- 111/z Aud.E. 

Blandijnberg, 2 
W. ROELS ·- 14-16 Aud.C. 

-· - _., _ .. u-•• 

" -



I FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERJ)IJEID 
' 

2e Kandidatuur in de rechten 

\ 
~ 

- Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaàts 

1. Grondbeginselen van de ethica ....... J. KRUITHOF 17-18% Blandijnberg, 2 . 

2. Overzicht van de voornaamste stromingen in Univ., 2 
de hedendaagse rechtsfilosofie . . . . . . . . W. CALEWAERT 16- 17Vl NB I -

3. Beginselen van de sociologie, met inbegrip M. VERSICHELEN- Univ., 2 
van oefeningen ............... TERRYN 11-13 NB II 

4. Beginselen van de economie, met inbegrip Univ., 2 
I van oefeningen ............... M. VAN MEERHAEGHE 10-12 NBIII ...... 
~ 
0 5. Natuurrecht ................. W. CALEWAERT 8-10 Blandijn berg, 2 

~ 
I Aud. D -

~ . 6. Ontstaan en ontwikkeling van de heden- Blandijnberg, 2 
daagse politieke instellingen ......... R. VAN CAENEGEM 11-13 . Aud.C 

i 7. Romeins privaatrecht : zakenrecht en 

I 
'. 

verbintenissenrecht met inbegrip van Univ., 2 
oefeningen .................. W. ROELS 14-17 Verdieping II 

I 

I CURSUSSEN NAAR KEUZE (*) 

Eén cursus te kiezen uit : 
I A. Onder de volgende : I 
I 1. Economische encyclopedie en documentatie, Univ., 2 I I met oefeningen ............... F. ROGIERS .~ 8%-10 NBI 

l __ 2. Beginselen van het boekhouden ....... C. DE PELSEMAE KER 8%- 10 Univ., 2 
NB lil 

~--- -. 3. Wiskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. VANHELLEPUTTE dagen en uren later te bepalen 

-(*)De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring medtr te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



- / 

FACULTFJT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de rechten \ .. 
~-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

4. Algemene statistiek, met oefeningen .. . . H. PICARO 14-15% . Univ., 2 
NB 11 

5. Demografie ................. M. VERSICHELEN- Univ., 2 
TERRYN 14-15 Aud. C 

6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek .. W. PREVENIER 9-10 Blandijnberg, 2 

7. Inleiding tot de algemene biologie ...... R. CLIQUET 17-19 Ledeganckstr., 35 
(1) - Sem. 

B. ofwel een door de examinandus gekozen 
~ vak, met toestemming van de examen- . 

commissie, onder de vakken die het voor-
werp zijn van een cursus vermeld op het ' 

programma van de Faculteit van de Rechts- •· .. 
geleerdheid of van een andere faculteit. 

, 

--·· ~- -··-.. 
, 

-

(1) : eerste,halfjaar 



F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID i 

J 
' 

1 e licentie in de rechten 
' 

Leergangen 
I 

Titularis maandag dinsdag MXJensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Burgerlijk recht (boek 1), met begrip Univ., 2 
van praktische oefeningen .....•......... W.DELVA 9~-12Y<a - NBI 

2. Butgeilijk recht (boek 11), met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen .•..•..•... · ...• - P. KLUYSKENS 16-17Vz NBIII 

3. Burgerlijk recht (Qoek III, t. 3 en 4), niet 30 uur praktische oefeningen Univ., 2 
inbegrip van praktische oefeningen ........ J. LIMPENS 9'-11 NBI 

4. Burgerlijk recht (boek 111, t 6 tot en met 17, -
19 en 20), met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen ........................... R. DEKKERS 12-13% NB 111 -~ 

N 

I 

5. Butgerlijk recht (boek 111, t. 18), met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen ............... W.DELVA 8-10 (2) NB 111 

6. Strafrecht, met inbegrip van praktische ' Univ., 2 
oefeningen ......•.................... C.J. VANHOUDT 8-10 NB 111 

7. Staatsrecht ........................... A. MAST 10-12(1) Univ., 2 -- 15-17 (1) NB 111 

8. Volkenrecht en internationale irtstellingen, Univ., 2 
! met itlbegrip van seminarieoefeningen ...... E. VAN BOGAERT 17Vl"'19 NB I 

9. Sociaal recht, met inbegrip van seminarie- Univ., 2 
oefeningen ........................... N. 13%-15 NBIII 

-
., 

I 

=~ -·- ~ 
--- - - - - --··- - - .. - - - - - -- -- -- - -- - ---- ·- --- - - - - - - - ·--- -:;-___ 

· . . . 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



' I 

~ 
w 
I 

-

.. ---

Leergangen 

1. Burgerlijk recht (boek 111, t. 1 en 2), met 
inbegrip van praktische oefeningen ........ 

2. Burgerlijk recht (boek 111, t. 5), met inbegrip 
van praktische oefeningen ............... · 

3. Handelsrecht, met inbegrip van praktische 
· oefeningen ........................... 

4. Gerechtelijk privaatrecht, met inbegrip van 
praktische oefeningen .................. 

5. Strafvordering, met inbegrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Administratief recht, met seminarie-
oefeningen ........................... 

7. · Administratief recht (partim), met seminarie-
oefeningen ........................... 

8. Arbeidsrecht, met seminarieoefeningen ..... 

9. Sociaal zekerheidsrecht, met seminarie-
oefeningen ........................... 

..... --

(1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de rechten 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag - Plaats 

.. Univ., 2 
R. DEKKERS 10-12 NB 111 

Univ., 2 
. E. SPANOGHE 9-11 NB II 

- Univ., 2 
J. LIMPENS 9-12 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

Univ., 2 
M. STORME 11-13 - NB II 

Univ., 2 
C.J. VANHOUDT 8-10 I 

~ NB II 

-
10-12 (2). Univ:, 2 

A. MAST 15-17(2) NBIII 

Univ., 2 
A. VRANCKX 10-11 (2) + 15 t\ur prakt. oef./jaar NBIII 

'· 

N. 16-18(1) Univ., 2 
NBI 

~ 

Univ., 2 
U.DEPREZ .. 16-18 (2) NBI 

-
- - . -- ·- , ·-



F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
~ 

3e Licentie in de rechten, richting: A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met Univ., 2 
praktische oefeningen E. SPANOGHE 14-16 

, 
NB Il ............ 

GRONDIGEVAKKEN Univ., 2 
2. Fiscaal recht, met praktische oefeningen .. F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prak. oef./jaàr NBB 

·-
3. Tenminste twee cursussen gekozen uit de -

hierna vermelde, met dien verstande dat 
de totale duur ervan 120 u. moet bedragen : 

/ a. Grondige ·studie van vraagstukken van 
I grondwettelijk recht, met praktische 

I 
Univ., 2 - oefeningen ................. A.VRANCKX 14-16 A. .;:.. 

.;:.. b. Grondige studie van vraagstukken van 
I administratief recht, met praktische Univ., 2 

I oefeningen ................ R. SENELLE 9-11 Aud. C 

I c. Grondige studie van vraagstukken van 
! burgerlijk recht, met praktische Univ., 2 
F oefeningen . '· .............. W. DELVA 14-16 Aud. C 
~ c' Gron_d.ige studie van vraagstukken van 
f' Romeins burgerlijk recht . . . . . . . . . W. ROELS 16-18(1) Univ., 8 

I d. Grondige studie van vraagstukken van 
strafrecht, met in begrip van praktische Univ., 2 
oefeningen ................ C.J. VANHOUDT 10-12 NB 111 

d' Grondige studie van vraagstukken van 
' 

l_ -

strafvordering, met in begrip van 
praktische oefeningen .......... J. D'HAENENS 11-13 Univ., 8 

e. Grondige studie van vraagstUkken van 
handelsrecht; met inbegrip van Y. SCHOENTJES- Univ., 4 

r 
-- -

praktische oefeningen MERCHIERS ·. - ·-- 14-16 ~ - Sem. .......... - - -- . --.r = 

( 1) = eerste halfjaar 

-



--
F ACUL TElT VAN DF RECJITSGFLEFPf'JfFIP. 

3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag! dinsdag· I woensdag I donderdag I vrijdag 

f. Grondige studie van vraagstukken van 
privaatrechtelijk procesrecht, met 

g. 

-
h. 

-
i. 

praktische oefeningen .......... I M. STORME 

Grondige studie van vraagstukken van 
internationaal privaatrecht, met 
praktische oefeningen ......... . I E. SPANOGHE 

Grondige studie van vraagstukken van 
volkenrecht ............... I E. VAN BOGAERT 

16-18 

10V2-12V2 

15V2-17V2 

zaterdag Plaats 

Univ., 4 
Sem. 

Univ., 2 
Aud. C 

Korte Meer, _11 

~I 
Grondige studie ·van vraagstukken van 
fiscaal recht, met inbegrip van prakt. 
oefening~n ....... : ....... . 

I. CLAEYS
BOUUAERT 

Univ., 4 
B ~ 

VI 

j. Grondige studie· van arbeidsrecht, met 
inbegrip van prakt. oefeningen ...... I H. LENAERTS 

j' Grondige studie van vraagstukken van 
sociaal zekerheidsrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen . . . . . 

VAKKEN NAAR KEUZE (*) 

4. Vier cursussen gekozen uit de hierna vermelde, 
met dien verstande dat de totale duur ervan 180 
u. moet bedragen, en dat één ervan verband 
moet houden met de rechtsvergelijking : 

1. Wijsbegeerte van het recht 

2. Staatsfilosofie 

3. Deontologie van de juridische beroepen 

U.DEPREZ 

R.DEKKERS 

F. PEETERS 

F. VAN ISACKER 

11-13 

(3 7Yl uur theorie 
22Yl uur prakt.oef.) 

10%- 12V2 

14-15V2 

1ü-12 (1) 
1ü-ll (2) 

11-13 

9-10% 

Univ., 2 
B 

Univ., 2 
A. 

Univ., 2 
(Sem.) 

Univ., 8, S 

Univ., 2 
ARZ 

( 1) : eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

- (*) De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter 
van de examencommissie, zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



FACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : A-. Vrije richting 
~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag . woensdag dq_nderdag vrijdag zaterdag Plaats 

4. Historische kritiek to~gepast op de 
rechtsstudie ........................ -· . M.BAELDE 16~18% 

1 Blandijnberg, 2 
5. Medisch recht, speciaal in verband met het 

personen~ en familierecht .......... ... . . R. DIERKfNS 8%-10 -· J, Kluysken~tr., 27 

6. Wetgevingstechniek .................... . R. DE MEYER ~ 15Yz-17 Paddenhoek 
VTB 

7. Pandecten ........................... R. DEKKERS 10~11% Univ., 2 
s -~ 8. Geschillen van bestuur ..... . ............ A. VRANCKX 9~10V2 Univ., 4 

0\ s 
I 

9. Ambtenarenrecht ..................... R. SENELLE ~ 14%-16 Univ., 2 
ARZ 

10. Inrichting van het notariaat, met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen ............. . ": W.DELVA 15V2-17% s 

11. Economisch recht .. ...... ... . ........... G. SCHRANS 16~17% - Univ., 2 
B -

12. Financieel recht ................. : . .... G. SCHRANS 17Yz-18% Univ., 2 . B 

13. Openbare fmanciën . . · .................. F. AMERIJCKX 11-13 Univ., 2 
A 

14. Juridische organisatie van het kredietwezen N. 16-19 (1) 
~ 

Univ., 2, S 

15. Nijverheidsrecht ...................... P. KLUYS KENS 8Vz-10 Univ., 8 

16. Vennootschapsrecht~ grondige studie, Y. SCHOENTJES- Univ., 4 
met seminarieoefeningen ................ MERCHIERS 9-11 (30 uur theorie+ 15 uur sem. oef.) s 

(1) =eerste halfjaar 



~ 
-....) 

I 

" 

. 
Leergangen 

17. Verzekeringen ................ 

18. Vervoerwetgeving .............. 

19. Zeerecht .............. .... . 
20. Beginselen van het boekhouden ....... 

21. Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursrecht .... . .......... 

22. Juridisch statuut van de communicatiemedia 

23. vergelijkend persrecht ............ 
24. Boekhouden voor vennootschappen, met 

inbegrip van prakt. oefeningen ....... 
25. Begins~len van de wetgeving op de 

jeugdbescherming .............. 
26, Beginselen van de criminalistiek ....... 
27. Sociale criminele profylaxe ......... 

28. Beginselen van de psychiatriè ........ 
29. Sociale psychologie ... ........... 

--- - - - - - -

30. Gerechtelijke geneeskunde ......... 
31. Vraagstukken van internationaal recht .... 

~ 

FACULTEIT VAN DE PECf'TSGELEFRf\FEIJl 

3e Licelltie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

Titularis maandag dinsdag woensdçg donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

S. FREDERICQ 17-18l/z Univ., 4 
A 

J. DENDUYVER 15V2- 17 Univ., ·4 
-~ E 

S. FREDERICQ 8l/z-9l/z Univ., 8 

C.DE 
. 

Univ., 2 
PELSEMAEKER 14-15l/z NB I 

F. VAN ISACKER 15- 16l/z Univ., 8 

P.KLUYSKENS 14-15l/z Univ., 8 

F. VAN ISACKER 15l/z- 1 7 Univ., 8 

E. DE LEMBRE 8%-10 Univ., 8 

G. DE BOCK '16-17 Pasteurlaan, 2 

F. THOMAS 10-11 V2 J. Kluyskensstr ., 2TI 

C.J. VANHOUDT 10-llV2 Univ., 2 
B 

E. VERBEEK 12-13 I A.Z. 

P. GHYSBRECHT 15l/z-17 Univ., 2 
ARZ 

F. THOMAS 14-15l/z JKluyskensstr., 271 

E. VAN BOGAER T 14-15l/z Korte Meer, 11 

-

--



FACULTEITVAN DE RECJ:ITSGELEERI'JIEID I 

---
3e Licentie in de rechten, richting : A. Vrije richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
' 

32. In tema tionale instèllingen SS eI I I I I I I G. VAN OUDENHOVE 14-15% Univ., 2 . B 

33. Internationaal fiscaal recht I. CLAEYS- Univ., 4 I .. . ...... 
BOUUAERT 9-10Vl s 

34. Internationaal sociaal recht . . . . . . . .. . U.DEPREZ 14- 15Vl . Mageleinstr., 68 

35. Internationaal medisch recht ........ R. DIERKENS 8%-10 Apotheetstr., 5 

36. Overzicht van de Europese verdragen .... E. VAN BOGAERT 17-18Vl Korte Meer, 11 

-~ 
00 

37. Europees institutioneel recht ........ G. VAN OUDENHOVE 11-12% 
Korte Meer, 11 

I 38. Externe betrekkingen van de gemeen- Univ., 2 
schappen G. VAN OUDENHOVE 14-17(2) 

\ 

E I I I f I I I e e e eI f I I I eS 

39. Europees economisch recht I IS I I eI I I G. SCHRANS 14-16 Univ., 2 . 
B 

-~ 

I 40. Europees monetair, fmancieel en fiscaal !. .CLAEYS- Univ., 4 
recht ........ . .. . ......... BOUÜAERT 11-12% s 

41. Europees sociaal recht ~ U.DEPREZ 14- 15% M~geleinstr., 68 Ie I f I I I I I I I f 

42. Europees nucleair recht I I I e fIS I I t f G. SCHRANS 11-12 Univ., 2 
ARZ 

43. Overzicht van de instellingen en van de - Univ., 4 
wetgeving van de nieuwe staten ....... H. ADRIAENS 14-16 A 

44. Inl~iding tot de rechtsvergelijking ...... J. LIMPENS 11-12% Univ., 4 
B 

45. Vergelijkend grondwettelijk recht A. VRANCKX - - - - - M o 16- 17Vl -- --- - Univ., 4 . - . . . . . . . . 
A 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: A. Vrije richting 

Leergange~ Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

46. Vergelijkend administratief recht, met Univ., 4 
praktische oefeningen .................. A. VANDERSTICHELE 10-13 (1) E 

47. Vergelijkend burgerlijk recht ............. J. LIMPENS 14-15'/z . Univ., 4 -

c 
48. Vergelijkend strafrecht ................. J. D'HAENENS 9%-11 Paddenhoek 

VfB 

49. Vergelijkende strafvordering ............. J. D'HAENENS 11-12'/z Paddenhoek V.T.B. 

50. Vergelijkend fiscaal recht .... ........... I. CLAEYS- Univ., 4 
BOUUAERT 9'/z-11 s -~ 

\0 

I 

51. Vergelijkend procesrecht ................ M. STORME ( 45 uur/jaar) 14-16 (1) Univ., 4 
s 

52. Vergelijkend handelsrecht .. • ............. S. FREDERICQ 10...11 Yz Univ., 8 

53. Vergelijkend internationaal privaatrecht .... E.SPANOGHE 10%-12 Univ., 2, S 

54. Vergelijkend sociaal recht ............... B. DUBOIS 15'/z-17 . Mageleinstr., 68 

55. Vergelijkend reçht van de lidstaten van Univ., 2 
de Gemeenschappen ................... M. STORME 11-12% s 

56. Hedendaagse politieke problemen ......... A. VAN BILSEN 16-17% Korte Meer, 11 

57. Politieke problemen van de nieuwe staten ... A. VAN BILSEN ' 11-12'/z Korte Meer, 11 

58. Problemen van gewestelijke politieke en -economische samenwerking tussen de 
ontwikkelingslanden ................... A. VAN BILSEN 9%-11 Korte Meer, 11 

59. Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen .................... T. LUYKX 9'/z-11 Univ., 8 

-- -

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



-VI 
0 

I 

FAClJLTFIT VAI'r PE RECPTSGELFEPJ'JfFJn -

3e Licentie in de rechten, richting :A. Vrije richting 

- ' 
Leergangen - Titularis rru1andag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

60. Codificatie van het burgerlijk recht in de -
19e eeuw •••• 0 0 •• 0 •••• 0 •• 0. J. VAN ROMPAEY 14- 15Y2 Univ., 2 

61. Sociale en economische geschiedenis . . . .. N . 
~ 

16-18 Paddenhoek 
~ VTB 

62. Demografie 0 •••• 0 ••• 0 • 0 0 • 0 •• M. VERSICHELEN-
Î4-15% 

Univ., 2 
TERRYN \ c 

63. Ziekenhuiswetgeving - R. DIERKENS 1.6-17% Univ:, 2 0 •••••• 0 •••• 

/ c 
64. Informatica ••••••••• 0 ••• 0 ••• J .B. QUINTYN 9-10% Korte Meer, 9 

65. Kritische studie van de rechtspraak • 0 • 0. M. STORME 9-10% Univ., 4 
s 

66. Internationaal economisch recht • 0 • . ~ •• G. SCHRANS 15-16Y2 Univ., 4 , . c 
67. Internationaal financieel recht ........ G. SCHRANS 161h-13 Univ., 4 

c . . -·--····-· . .. .. 

68. Jurimetrie 0 •• • •••• 0 • 0. 0 0. 0 •• 0 M. STORME 22% uur theorie- dagen en uren later te bepalen Univ., 4 
s 

5. Aanvullende cursussen, naar keuze met goed-
keuring van de faculteit, met dien verstande dat 

·de totale duur ervan 120 uur moet bedragen. 
-

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 
a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 

de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 
b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 

--
de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. --- -.... 

..: 

.. 

·---



....... 
Vl 

~ 

FACUL TElTVAN DE RECf'TSGFLEERJlflEIP 

3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht 
-

. Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip ., Univ., 2 

van praktische oefeningen ............... E. SPANOGHE 14-16 NB 11 .. 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen .................. F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

GRONDIGE VAKKEN 
3. Grondige studie van vraagstukken van burger- Univ., 2 

lijk recht, inèt praktische oefeningen .... W.DELVA 14-16 c 
., 

4. Grondige studie van vraagstukken vàn handels- Y. SCHOENTJES- - Univ., 4 
recht, met inbegrip van prakt. oefeningen . . MERCHIERS 14-16 s 

5. Grondige studie van vraagstukken van privaat- . 
rechtelijk procesrecht, met praktische - ... Univ., 4 

. oefeningen .................. M.STORME 16-18 s 

6. Grondige studie van vraagstukken van inter-
nationaal privaatrecht, met praktische Univ., 2 
oefeningen .................. -E. SPANOGHE 10V2-12V2 c 

VAKKEN NAAR KEUZE-(*) 
7. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, -

. en dat de totale duur ervan 180 u. moet 
bedragen: 

- .. . - . ; ~· -a. Inleiding tot de rechtsvergelijking •. ç . J. LIMPENS •,_ ll-12V2 Univ., 2 
B 

b. Vergelijkend burgerlijk recht ........ J. LIMPENS 14-15V2 Univ., 2 
------ --------- L . c 

-(*)De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen wordén uitgesloten. 



~ · FACUL TElTVAN DE RECiffSGELEERnHEII' 
-

- ~ 3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

c. Vergelijkend handelsrecht ........ S. FREDERICQ 10-11lh Univ., 8 

d. Vergelijkend procesrecht •••• 0 ••• 0 M. STORME ( 45 uur/jaar) 14-16(1) Univ., 4 
s 

e. Wetgevingstechniek •• 0 • ••••••• R. DE MEYER 15lh- 17 Univ., 4 
s 

f. Inrichting van het notariaat, met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen ••••• 0 •• W.DELVA 15lh-17lh s - g. Medisch recht, speciaal in verband met J. Kluyskens-Vl 

N het personen- en familierecht •• 0. 0 0 R. DIERKENS 8lh-10 str., 27 
I 

1 ' 
h. Juridische organisatie van het kredietwezen N. 16-19 (1) Univ., 8 

' i. Zeerecht 0 ••••• 0 ••• •• 0 • ••• S. FREDERICQ 8lh-9lh Univ., 8 
i 

I 
j. Vervoerwetgeving ••••• 0 • 0 0 • •• J. DENDUYVER 15lh-17 Univ.; 4 

E 

! k. Verzekeringen ••••• 0. 0 0 •• 0 •• S. FREDERICQ 17-18lh Univ., 4 
I A 

I - 1. Nijverheidsrecht • 0 ••••••••• 0 0 P. KLUYSKENS 8lh-10 Univ., 8 
I 

I 
m. Beginselen van het boekhouden 0 •••• C. DE PELSEMAEKER 14-15lh Univ., 2 I 

NBI 

n. Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15lh Univ., 2 
ARZ 

··-- . - o. Informatica • • • • • 0 • • • • • 0 • • - 0 • ~ • J .B. QUINTYN - 9-10Vz - - Korte Meer, 9 ------
p. Wijsbegeerte van het recht • 0 ••• 0 • 0 R.DEKKERS 11-13 Univ., 4 

S-

(1) = eerste halfjaar 



-V'l 
w 
I 

FACULTEIT VAN. DE RECHTSGELEERDI-JEin 
" 

3e Licentie in de rechten, richting : B. Privaatrecht _, 

Léergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag .zaterdag Plaats 

q. Kritische studie van de rechtspraak . . . M. STORME 9-10Y2 Univ., 4 
s 

r. Economisch recht . . . . . . . . . . . . G. SCHRANS 16-17Ih Univ., 2 
- B 

s. Financieel recht ........... _ . G. SCHRANS 17%-18Ih Univ., 2 
B 

t. Grondige studie van vraagstukken van . , 
het auteursrecht . . . . . . . . . . . . . F. VAN ISACKER 15- l6V2 Univ., 8 

u. één of meer op andere leerplannen voor
. komende cursussen: doch moet goed

keuring van de examencommissie. 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

, . 

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
~ de examinandi bedoeld om -wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden : met voldoende kennis wordt als een minimum qe geschiktheid van 
de examinandi bedoeld, boekhoudkun~ige bescheiden te kunnen raadplegen. 

-· __ ,. 



~ F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDJJEIO •. 

3e Licentie in de rechten, richting : C. Publiekrecht -

~ 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internatiemaal privaatrecht, met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen .......... E. SPANOGHE 14-16 , NB 11 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische - Univ., 2 
oefeningen .................. F. AMERIJCKX 9-11 - + 30 uur prakt. oef./jaar NB 1I 

3. Algemene theorie van het bestuur en Univ., 2 
bestuurskunde ...... ............ A. V ANDERSTICHELE 15%-17 

~ 
E 

. . 
4. Openbare financiën ............. F. AMERIJCKX 11-13 Univ., 2 

...... A VI 
~ 

I GRONDIGE VAKKEN ~ -
5. Grondige studie van vraagstukken van grond- Univ., 2 

wettelijke recht, met praktische oefeningen .. , A. VRANCKX 14-16 A 

6. Grondige studie van vraagstukken van admini- Univ., 2 
stratief recht, met praktische oefeningen . . . R. SENELLE 9-11 c -

I 

VAKKEN NAAR KEUZE- * -
I 7. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet bmiden met de rechtsvergelijking, 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet be-

..___ dragen: ... 

a) Vergelijkend grondwettelijk recht .... A. VRANCKX 16-17'h Univ., 4 
A 

--- - bL Vergelijkend administratief recht, met A. V ANDERSTICHELE 10-13(1) -· Univ., 4 
praktische oefeningen 

- . -
~- ~ - ~ - - - -- - E - -~-

(1) = eerste halfjaar 
- * De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



-VI 
VI 

Leergangen 

c) Hedendaagse politieke problemen . .. ... 

d) Geschillen van bestuur ............... 

e) Ambtenarenrecht ............... . ... 

f) Wijsbegeerte van het recht ... . .... , ... 

g) Staatsfilosofie ... .............. .... 

h) Overzicht van de Europese verdragen .. . . 

i) Internationale instellingen ............ 

j) Overzicl!Lvan de instellingen en van de 
wetgeving van de nieuwe staten ........ 

k) Deontologie van de juridische beroepen .. 

l) Informatica .............. . ........ 

m) Vergelijkend persrecht ....... . ....... 

n) Wetgevingstechniek ................. 

o) Europees institutioneel recht .......... 
-

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

_ 3e Licentie in ·de rechten, rich~ing : C. Publiekrecht 

-
Titularis maandag dinsdag woensdag 

A. VAN BILSEN 16-17Y2 

A. VRANCKX 9-10Y2 

R. SENELLE 

R. DEKKERS• 

F. PEETERS 

E. VAN BOGAJ;:R T 

G. VAN OUDENHOVE 14-15% 

--

H. ADRIAENS 14-16 

F. VAN ISACKER 14-15% 

I. B. QUINTYN 9-10% 

F: -v AN ISACKER 15%-1-7 
-. 

R. DE MEYER 

G. VAN OUDENHOVE 11-12% 
--- -- - --- -

-

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
' 

Korte Meer, 11 

Univ., 4 
A 

14Y:z-16 Univ., 2 
ARZ 

11-13 Univ., 2 
s 

9-10% Univ., 8, S 

17-18% Korte Meer, 11 

Univ., 4 
B 

Univ., 2 
A 

Univ., 2 
ARZ 

Korte Meer, 9 

Univ., 8 

15%-17 Univ., 2 
VfB 

Univ., .4 
ARZ 



-V. 
0\ 

I 

I 

I· 

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : C. Publiekrecht 

Leergangen · Titularis 

p) Economisch recht ............ I G. SCHRANS 

q) Financieel recht .........• G. SCHRANS 

r) Juridisch statuut van de 
communicatiemedia . . 

s) één of meer op andere leerplannen voor
komt:nde cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

P. KLUYSKÈNS 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

maandag I dinsdag woensdag 

16-17Ih 

17lfz-18Ih 

donderdag vrijdag zaterdag I Plaats 

Univ., 4 
B 

Univ., 4 
B 

14-15Ih Univ., 8 

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raaaplegen. 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 



VI 
-.....1 

I 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID . 

3e Licentie in de rechten, richting:· D. Strafwetenschappen 

Leergangen I Titularis . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
." 

1. Internationaal privaatrecht, met· inbegrip {.Iniv., 2 
van praktische oefeningen ........... E. SPANOGHE .~ 14-16 NB 11 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
9-11 

Univ., 2 
oefeningen .................. F. AMERIJCKX + 30 uur prak. oef./jaar NB 11 

3. Beginselen van internationaal strafrecht 
(volkenrechtelijk strafrecht) .......... W. CALEWAERT 9-11(2) Univ., 2, B 

4. Strafkunde I I I I I I. I I I I I I I. I I I C. J. VANHOUDT 11V~12% Un1v., 8 

5. Criminologie ................. W. CALEWAERT 11-13 Univ., 2, C 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van 

strafrecht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen C.J. VANHOUDT 10-12 r - NB 111 I I I I I I I I I o I 0 I I I I I I 

7. Grondige studie van vraagstukken van 
strafvordering, met inbegrip van 
praktische oefeningen ............. J. D'HAENENS 11-13 Univ., 8 

VAKKENNAAR KEUZE- • 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge- -

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, en 
dat de totale duur ervan 180 u. moet bedragen : Paddenhoek 
a) Ve~gelijkend strafrecht .......... J. D'HAENENS 9Vl- 11 VTB 

b) Vergelijkende strafvordering ........ J. D'HAENENS 11 -12% Paddenhoek VTB 

c) Gerechtelijke geneeskunde ......... F. THOMAS 14-15Vl - J. Kluyskensstr., 27 

d) Beginselen van de psychiatrie ....... E. VERBEEK 12-13 A.Z. 

e) Beginselen van de criminalistiek ...... F. THOMAS 10-11% J. Kluyskensstr., 27 

(2) = tweede halfjaar 
- * De studenten zijn gehouden hun keuze, voor E oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen ~orden uitgeslott;n. 



Vl 
00 

I 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : D: Stra-fwetenschappen 
~. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag dondérdag vrijdag zaterdag Plaats 

. .. ~ 

f) Beginselen van de wetgeving op de 
jeugdbescherming ............ G. DE BOCK 16-18(2) .J Pasteurlaan, 2 

g) Wet~evingstechniek ........... R. DE MEYER 15%-17 Univ., 2 
VTB 

_,. 

h) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15Y:z Univ., 2 
' ARZ 

i) Beginselen van het boekhouden ..... C. DE PELSEMAEKER 14-15Y:z Univ., 2 
NBI 

1) Informatica ............... J .B. QUINTYN 9-10% ·Korte Meer, 9 

k) Sociale criminele profylaxe ....... C.J. VANHOUDT 10-11% Univ., 8 
-

I) één of meer op andere' leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. - ·, - -

- • I 

.' 

--

-
De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

~ a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. -

I 

' - b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden: met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van ===:::! 
de examiruindi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. --

( 2) = tweede halfjaar 



-VI 
\0 

I 

FACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHElD 

3e Licentie in de rechten, richting: E. Sociaal recht 

Leergangen I Titularis 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip 
van praktische oefeningen . . ........ I E. SPANOGHE 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische 
oefeningen .................. I F. AMERIJCKX 

3. Collectief arbeidsrécht 

4. Arbeidsecanomie 

5. Sociaal-procesrecht 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van arbeidsrecht, met 

inbegrip van praktische oefeningen 

7. Grondige studie van vraagstukken van sociaal 
. zekerheidsrecht, met inbegrip van 

H .. LENAERTS 

A.DEVREKER 

H. LENAERTS 

H. LENAERTS 

praktische oefenip.gen ... · ......... I U. DEPREZ 

VAKKEN NAAR KEUZE - ,* 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge

somde, met dien verstande dat één ervan ver
band moet houden met de rechtsvergelijking, 
en dat de totale duur ervan 180u. moet be
dragen: 
a) Vergelijkend sociaahecht .... 

b) Internationaal sociaal recht 

c) Sociale en economische geschiedenis-

d) Nijverheidsrecht 

B. DUBOIS 

U.DEPREZ 

N. 

P. KLUYSKENS 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I . vrijdag 

14-16 I I I 

9-11 I + 30 uur prakt. oef./jaar 

14-16 
I 

10%-1Ph 1 
9-10 

- 1 1 ~ 

1ü-12 

I 01/z- 12Yz I I I 

15Yz-17 

14- 15Yz 

16-18 

8%-10 

I zaterdag 

I 

-· 

I I 

Plaats 

Univ., 2 
NB 11 
---
Univ., 2 

NB 11 

Univ., 2 
B 

Univ., 8 

Univ., 2 
B 

Univ., 2 
B 

---

Univ., 2 
B 

Mageleinstr., 68 

Magele-instr., 68 

Paddenhoek, 5 
VTB 

Univ., 8 

- * De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 
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F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
,, 

3e Licentie in de rechten, richting:_ E. Sociaal recht ~ 
, 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 
e) Ziekenhuiswetgeving ........... R. DIERKENS 16-17% Univ., 2 

c 
f) Demografie ............... M. VERSICHELEN- Univ., 2 

T~RRYN 14-15% c 
g) Wetgevjngstechniek ........... R. DE MEYER 15%-17 Paddenhoek, 5 

VTB 
h) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER 14-15% Univ., 2 .. 

ARZ 
I i) Wijsbegeerte van het recht R. DEKKERS 11-13 Univ., 2 ... ........ 
g r , s 
I j) Grondige studie van vraagstukken van 

het auteursrecht .. . .......... F. VAN ISACKER 15 - 16% Univ., 8 

k) Sociale psychologie _ . . . . . . . . . . . P. GHYSBRECHT , . 15%-17 Univ., 2 
ARZ 

I) Informatica ..... - .......... J.B. QUINTY:N 9-10% Korte Meer, 9 

Jn) Economisch recht ...... .- ..... G. SCHRANS 16-17% Univ., 2 
B 

n) één of . meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

- - -- - '-- a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands: met voldoende kénnis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. ::..",....., '.:' --

b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadplegen. 



0\ ....... 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDfJElD 

3e Licentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht 

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip van Univ., 2 
praktische oefeningen ............ E. SPANOGHE 14-16 NB II 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van prakti~che Univ., 2 
oefeningen .................. F. AMERIJCKX 9-11 +.30 uur prakt. oef./jaar NB II 

3. Economisch recht .............. G. SCHRANS I 16-17Vz (30 uur/jaar) Univ., 2 
- B 

4. Financieel recht .. •· ............ G. SCHRANS 17l(z-181fz . Univ., 2 
B 

-
5. Openbare financiën ............. F. AMERIJCKX 11-13 Univ., 2 

' A 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van fiscaal 

recht, met inbegrip van praktische .. Univ., 4 
oefeningen .................. I. CLAEYS BOUUAERT 11-13 B 

7. Grondige studie van vraagstukken van 
'handelsrecht, met inbegrip van .. Y. SCHOENTJES- Univ., 4 

._praktische oefeningen ............ ME~CHIERS 14-16 s 
VAKKEN NAAR KEUZE - * 

8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-
somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet be- -

dragen: 
a) Vergelijkend fiscaal recht ..... .... I. CLAEYS BOUUAER T 9Vz-11 Univ., 4 

r s 
- --

-(*)De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

I 

I 

---



F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, ri'?hting : F. Economisch en f1SC3al recht 

- ,. 
Leergangen Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag , zaterdag Plaats 

b) Verg~lijkend handelsrecht ............ . S. FREDERICQ 10-11% Univ., 8 

c) Europees economisch recht ........... G.SCHRANS - 14-16 Univ., 2 
B 

d) Europees monetair, financieel en fiscaal Univ., 4 
recht ............................. I. CLAEYS 'BOUUAERT 11-13 (45 uur/jaar) s 

e) Nijv~rheidsrecht .................... P.KLUYSKENS 8Yz-10 Univ., 8 
I - 0 Verzek~ringen S. FREDERICQ 17-18% Univ., 2 0'1 ...................... 

N A 
I -

, 

g) Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursrecht ..... · ............... F. VAN ISACKER 15-16% Univ., 8 

h) Zeerecht .................... ; ..... S. FREDERICQ 8%-9% Univ., 8 

i) Deontologie van de juridische beroepen .. F. VAN ISACKER 14-15% Univ., 2 · 
ARZ 

-
j) Informatica ........................ J.B. QUINTYN 9-10% Korte Meer" 9 

k) Boekhouden voor vennootschappen, met 

l __ -- inbegrip van praktische oefeningen ..... E. DE LEMBRE 8Yz-10 Univ., 8 

1) Vennootschapsrecht - grondige studie met Y. SCHOENTJES- Univ., 4 
seminarieoefeni.pgen ................. MERCHIERS 9-11 (30 ~ur theorie + 15 uur sem. oef) s 

--. ,- .. 
~ ·- ---m) Internationaal economisch recht ....... G. SCHRANS 15-16% Univ., 2 

c 



-0\ 
w 

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting : F. Economisch en fiscaal recht 

Leergangen 

n) Internationaal financieel recht 

..... 
o) Internationaal fiscaal recht .. 

p) één of meer op andere leerplannen voor
komende cur~ussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

J'.itularis 

G. SCHRANS 

I. CLAEYS BOUUAERT 

De examinandi zijn bqv_endien verplicht het bewijs te leveren: 

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

16~-18 

9- 10Yz 

Plaats 

Univ., 2 
c . 

Univ., 4 
s 

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld om·~ tenschappelijke werken, in die taal versèhenen, te kunnen raadplegen. 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van 
de examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te kunnen raadpleg_en. 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
~ --

: 
. 3e Licentie in de rechten, richting : G. Internationaal recht 

-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
.. 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip van Univ., 2 
praktische oefeningen ...... ............. E. SPANOGHE 14-16 NB 11 

2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen ........................... F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar I NB II 

3. Internationale instellingen ....,. ..... , ......... G. VAN OUDENHOVE 14-15Yz Univ., 4 
B 

4. Europees institutioneel recht ............. G. VAN OUDENHOVE 11-12V2 Univ., 4 
I ARZ -~ 5. Europese rechtspraak en rechtspleging M. STORME 9-10 Univ., 4 I ..... 

s I 
I 

GRONDIGE VAKKEN 
6. Grondige studie van vraagstukken van 

I volkenrecht .......................... E. VAN BOGAER T - 1'5Yz-17V2 Korte Meer, 11 

7. Grondige studie van vraagstukken van inter-
nationaal privaatrecht, met praktische Univ., 2 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . ......... ...... E. SPANOGHE 10V2-12Vz c 

VAKKEN NAAR KEUZE- • 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat ~4n ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, ·-

l_"~-~ 
en dat de totale duur ervan 180 u. moet be-
dragen: 

a) Vergelijkend internationaal privaatrecht E. SPANOGHE ·10V2-12 Univ., 2, S 
-- b) Vergelijkend recht van de lidstaten. van ·- -----:;; -- - ... ;- Univ., 4 = ---. 

de Gemeenschappen . ...... ........... M. STORME 11-12% s 

- * =De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

. 
3e licentie in de rechten, richting : G. Internationaal recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

c) Europees economisch recht ........... G.SCHRANS 14-16 Univ., 2 
- B 

d) Europees sociaal recht ............... U.DEPREZ 14-15% Mageleinstr., 68 

e) Europees monetair, financieel en fiscaal Univ., 2 
recht ............................ I. CLAEYS BOUUAERT 11-13 ( 45 uur/jaar) s 

f) Europees nucleair recht . ; ............ G. SCHRANS 11-12 Univ., 2 
ARZ 

I 

- g) Vergelijkend burgerlijk recht .......... J. LIMPENS 14-15% Univ., 2 
e; . c 

h) Vergelijkend handelsrecht ............ S. FREDERICQ 10-11% · Univ., 8 

i) Vergelijkend procesrecht ............. M.STORME (45 uur/jaar) 14-16 (1) Univ., 4 
s 

j) Vergelijkend grondwettelijk recht A. VRANCKX 16-17Vz " Univ., 4 ...... A 

k) Vergelijkend·adminsitratief recht, met - Univ.,4 
praktische oefeningen ............... A. V ANDERSTICHELE 10-13 (1) E 

i) Internationaal medisch recht .......... R. DIERKENS 8%-10 Apotheekstr., 5 

m) Hedendaagse politieke problemen ...... A. VAN BILSEN 16-17lfz Korte Meer, 11 

n) Informatica J.B. SUINTYN ·-- - - --- -· . 9-10% Korte Meer, 9 ....................... 

(1) = eerste halfjaar 



- -
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F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: G. Internationaal recht 
~ I 

-. 
' · 

Leergangen Titularis maandag dinsdag "WOensdag donierdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
o) Politieke problemen van de nieuwe staten A. VAN BILSEN 11-12~ 

Korte Meer, 11 

' p) Problemen van gewestelijke, politieke en 
economische samenwerking tussen de 
ontwikkelingslanden ........... A. VAN BILSEN 9-10~ Korte Meer, 11 

q) Externe betrekkingen van de Univ., 2 
Gemeenschappen . . . . . . . . . . . . . G. VAN OUOENHOVE 14-17(2) E 

- r) Diplomatieke geschiedenis sedert het 0' 
0' Congres van Wenen ........... T. LUYKX 9~-11 Univ., 8 
I 

s) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. -. 

- ~ 

: . 
I 

De examinandi zijn bovendien verplicht het bewijs te leveren : 

a) van een voldoende kennis van een andere taal dan het Nederlands : met voldoende kennis wordt als een minimum de geschiktheid van L de examinandi bedoeld om wetenschappelijke werken, in die taal veischenen, te kunnen raadplegen. , 

b) van een voldoende kennis van de beginselen van het boekhouden: met voldoende kennis wordt als een minimum de g~schiktheid van 

r .. " .. -.~· "'::,..~ . ~e examinandi bedoeld, boekhoudkundige bescheiden te "':nnen raadplegen. . . ~ . . - ~ , __ ·-~- -~-- ~. -- . - . -~-- c • .- - - . -

' 
(2) =tweede halfjaar 
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FACULTEiîVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

3e Licentie in de rechten, richting: H. Geschiedenm van het recht 

~ 

Leergangen 
I 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationaal privaatrecht, met inbegrip Univ., 2 
van praktische oefeningen .......... E. SPANOGHE 14-16 NB II 

· 2. Fiscaal recht, met inbegrip van praktische Univ., 2 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. AMERIJCKX 9-11 + 30 uur prakt. oef./jaar NB 11 

3. Geschi~denis van de privaatrechtelijke-instel- 11-12 
lingen, met inbegrip van het kanoniek recht J. VAN ROMPAEY 16-18 Univ., 8 

4. Geschiedenis van de publiekrechtelijke Blandijnberg, 2 
· instellingen ................. M. BAELDE -· 14V2-16V2 L. 414 

5. Oud-Vaderlands recht ............. J. VAN ROMPAEY 10-11 
.. 

Univ., 8 
-

GRONDIGE VAKKEN . . • 

6. Grondige studie van vraagstukken van 
Romeins burgerlijk recht W. ROELS 16-18(1) - Univ., 8 .......... 

7. Grondige studie van geschiedkundige 
vraagstukken van hedendaags recht ..... R. VAN CAENEGEM 16-17 Univ., 8 

VAKKEN NAAR KEUZE - • 
8. Vier cursussen, gekozen uit de hierna opge-

somde, met dien verstande dat één ervan ver-
band moet houden met de rechtsvergelijking, 

~ 

en dat de totale duur ervan 180 u. moet be-
dragen: 
a) Vergelijkend burgerlijk recht ....... J. LIMPENS 14-15Yz Univ., 2 - c 
b) Vergelijkend handelsrecht ........ S. FREDERICQ 10-11 V2 Univ., 8 

c) Vergelijkend procesrecht . . . . . . . . . M.STORME ( 45 uur/jaar) 14-16(1) Univ., 4 
s 

d) Pandecten ................ R.DEKKERS 10-llVl Univ., 2 s ____ 
(1) = eerste halfjaar 
• • = De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

I 



I 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID \ 

3e Licentie in de rechten, richting : H. Geschiedenis van het .recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

e) Vraagstukken van internationaal recht .. E. VAN BOGAERT 14-15Yz Korte Meer, 11 

f) Diplomatieke geschiedenis sedert het 
Congres van Wenen ........... T. LUYKX 9Yz-11 Univ., 8 

g) Wetgevingstechniek ........... R. DE MEYER 15Yz-17 Paddenhoek 
VTB 

h) Deontologie van de juridische beroepen F. VAN ISACKER Univ., 2 
ARZ 

i) Codificatie van het burgerlijk re.cht in de -0\ 
19e eeuw ................. J. VAN ROMPAEY 14-15Yz I Univ., 2 

00 

I 
j) Wijsbegeerte van het recht . .... · ... R.DEKKERS 11-13 Univ., 2 

s 
k) Staa~~filosofie ... . .......... F. PEETERS .. . 9-10Yz Univ., 8, S 

1) Historische kritiek toegepast op de 
~ Blandijnberg, 2 

rechtsstudie ............... M. BAELD-E 16Yz-18 L. 414 

m) Geschiedenis der oudoosterse instellingen L. DE MEYER l8-19Y2 St.-Pieterspl., 6 

n) één of meer op andere leerplannen voor-
komende cursussen, doch met goedkeuring 
van de examencommissie. 

: --

e 'd, dzge dpteg, 



0\ 
\0 

I 

Leergangen 

1. Inrichting van het notariaat, met inbegrip 
praktische oefeningen .................. 

2. Notariële deontologie, met inbegrip van 
praktische oefeningen • 0 . . ......... . ..... 

3. Notarieel boekhouden, met inbegrip van 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Juridische organisatie van het kredietwezen 
met inbegrip van praktische oefeningen ..... 

5. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het burgerlijk recht .. . .... . ... . .... . ... 

6. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het vennootsch.apsrecht ............ . .... 

7. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, 
van het gerechtelijk privaatrecht . ......... 

8. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het internationaal privaatrecht ........... 

9. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van 
het administratief recht ................. 

( 1) = eerste halfjaar 

" 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

~ Licentie in het notariaat (1 jaar studi~) 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I Unjv., 2 
W.DELVA 151/2'17%. s 

151/2:"17% Univ., 2 
W.DELVA (1) s 

I . 
N . 141/2:"15%. Univ. , 8 

I 

N. 16-19 (1) Korte Meer, 3 

9-11 
Univ., 2 

E. SPANOGHE c 

I. CLAEYS 10-11 (1) Univ., 4 
BOUUAERT (15 uur theorie+ 15 uur prak. oef./jaar) B 

U.niv., 4 
M. STORME 14-16 (2) s 

11-12 
Univ. , 2 

E. SPANOGHE s 

Univ., 4 
A. VRANCKX 11-12 J s 

. 
(2) =tweede halfjaar 



.. 
~ 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
. 

Licentie in-het notari~t (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

10. Grondige studie, met inbegrip van praktische 
oefeningen in verband met het notariaat, van Univ., 4 
het fiscaal recht ................ I. CLAEYS BOUUAERT 10-11(2) (15 uur theorie + 15 uur prak. oef.) B 

11. Opstellen van akten CH. DE WULF .. 9-13 I I I I 
Univ., 4 ............. 

s 
Opmerking: . 

I 
Alleen de licentiaten in de rechten worden toege-

- laten tot deze proef, en worden ondervraagd over 
-l bovenstaande vakken die niet het voorwerp hebben 

~ -0 uitgemaakt van het examen voor het behalen van 
I hun graad. -. 

" \ 

. -
• j 

--
- - . 

• . 
~ 

' --
' 

-' 
' 

~ 

~ . 

I 
-- - - -- . . . -- ... ~ _:; - _, = -:.... --· - ---=--~ ~ -- -.:= - ~- - . - ..... --=- - ":...---=- =--=--=-"":....:"":: - ....:.=-=..-- -~-· ... - - - -- =----=- -..=.:.-=-==-=........ ___ 

(2) =tweede halfjaar 

--- --
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, FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

---

1. Beginselen van de logica ....... L.APOSTEL 30 u. 16-18 Blandijnberg, 2 
- Aud.E -

2. ' Algemene beginselen van het Blandijnberg, 2 
recht ........ · ......... W.DELVA 90u. 8%-11 Yz Aud. E 

3. Algemene psychologie ........ P. GHYSBRE.CHT 60 u. 17-19 -· Blandijnberg, 2 
Aud.E 

4. Overzicht van de wijsgerige ' .. Univ., 2 
stromingen .............. N. (F. PEETERS) 60 u. 8Y:~:-10Vz c 

-...) 5. Overzicht van de politieke en sociale Univ., 2 
ontwikkeling in België sedert 1830 .. T. LUYKX / 45 u. 11-12% NB 11-111 

6. Overzicht van de internationale ·, Univ., 2 
politieke ontwikkeling sedert 1870 .. J. VAN ROMPAEY 45 u. 11-12Vz NBI 

-.. 

7. Beginselen van de sociologie ..... M. VERSICHELEN- - Univ., 2 
TERRYN 45 u. 11%-13 NB I 

. 
8. Algemene menselijke politieke en - Univ., 2 

economische aardrijkskunde ..... L. DE SMET 30 u. 9Vz-11Vz (1) NBI 

9. Overzicht van de historische kritiek, 9-10 
toegepast op sociale en politieke 45 u. 11 Vz-12Y2 • Univ., 2 
instellingen ............... W. PREVENIER (2) c 

-
I / 

--

(1) =eerste hallJ -
( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (2) = tweede halfjaar 



..... 
-....] 
t-..> 

I 

I. 

1. 

2. 

2' 

3. 

3' 

//. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

' 
FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

, " 
2e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag Y!)()ensdag 

Gemeenschappelijke cursussen voor de 
drie richtingen 
Beginselen van het volkenrecht E. VAN BOGAER T 45 u. -

Beginselen van de economie ..... M.VAN 

} MEERHAEGHE 30u. 
Praktische oefeningen ........ M.VAN 

MEERHAEGHE 30 u. 

Statistiek ............... H. PICARO 30 u. } - / 

Praktische oefeningen ........ H. PICARO 15 u. 

Cursussen specifiek voor de hierna 
vermelde richtingen 

A. Politieke richting: 
Encyclopedie van de politieke 
wetenschappen ............ F: PEETERS 45 u. 9-10Vl 

Natuurrecht ............. W. CALEWAERT 60 u. 8-10 

Staatsrecht .............. N. (A. MAST) 60u. 

Administratief recht, partiro ..... N. (A. MAST) 30 u. 
l 

Administratief recht, partiro ..... N. (A. VRANCKX) 30 u. 10-11 (2) 

Instellingen van de nieuwe staten ... H. AORIAENS 60 u. 14-16 

I 

J 
(2) = tweede halfjaar 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

17Yz-19 Univ., 2 
NB I 

Univ., 2 
10-12 NBIII 

'-
14-15%. Univ., 2 

NB ll 

~ 

Univ., 8, S 

Blandijnberg, 2, D 

10-12 (1) Univ., 2 
15-17 (1) NB lil 

10-12 (2) Univ., 2 
NBIII 

Univ., 2 
NBIII 

Univ., 2 
- A - ---



F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID ' 

2e Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 
-

Leergangen Titularis (0) 11Ulandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

B. Sociale richting : · '. 
4. Encyclopedie van de sociale ~ Univ., 2 

wetenschappen . . . . . . . . . . . . N . 45 u. 17-18Yz (2) NB 111 

5. Methodes van sociografisch onderzoek M.VAN Univ., 8 
VAERENBERGH 30 u. } 15Yz-17 

5' Praktische oefeningen M.VAN I ........ 
VAERENBERGH 15 u. 

6. Staatsrecht .............. N. (A. MAST) 60 u. 10-12 (1) Univ., 2 
15-17 (1) NB 111 

7. Administratief recht, partim ..... N. (A. MAST) 30 u. 10-12 (2) Univ., 2 - \• NBIII 
-J 
w 
. I 

8. Administratief recht, partim ..... N. (A. VRANCKX) 30 u. 10-11 (2) Univ., 2 
NB 111 

9. Hedendaagse sociale en economische Blandijnberg, 2 
geschiedenis ............. H.BALTHAZAR 60u. · 10-12 ./ Sem. 

C. Sociologische richting : 
4. Sociologie met praktische M. VER- Univ., 2 

oefeningen .............. SICHELEN-TERRYN 60u. 8-10 NB 111 

5. . Encyclopedie van de sociale 17-18% Univ., 2 
wetenschappen . . . . . . . . . . . . N • 45 u. (2) NB 111 

6. Methodes van sociografisch onderzoek M.VAN Univ., 8 
VAERENBERGH 30u. } 15Yz-17 

6' Praktische oefeningen ........ M.VAN 
VAERENBERGH 15 u. 

7. Beginselen van het sociaal recht ... N. (U. DEPREZ) 60 u. 8~-10~ Univ., 2 
A 

8. Hedendaagse sociale en economische Blandijnberg, ' 2 
geschiedenis " ............ H. BAL THAZAR 60u. 10-12 Sem. 

----

{ 0 ) = totaal aan tal uren per jaar (1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



-- - - ---.- - - -- -- - - ---- -= _'__- ---~ .. ~:.;:.;;; :- ---== --=-=-=-=-=.:::-- --=- ... ;::;; ..;~--= F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID ---~ 

-

' 
te Licentie in de staats- en bestuurswetenschappen (Nieuw Regime) --

Leergangen . Titularis (0) . maandag . dinsdag woenSdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

L Staatsfilosofie ............ F. PEETERS 45 u. 9-10Yl Univ., 8 
s 

2. Hedendaagse vraagstukken van in terne ' 
Belgische politiek . . . . . . . . . . . T. LUYKX 45 u. 14-15% Univ., 8 . 

3. Bestuurskunde . ............ ~. VLERICK 45 u. * 
4. Ambtenarenrecht ........... R. SENELLE 45 u. 14%-16 Univ., 2 

ARZ 

5. Openbare financiën .......... F. AMERIJCKX 60u. 11-13 Univ., 2 
A 

6. Bijzondere vraagstukken van staats- Paddenhoek, 5 - recht ................. N. (A. MAST) 30 u. } 16-19 (2) 2e verd. 
-...J I ~ 

6~ Praktische oefeningen N. (A. MAST) 15 u. ' 
I 

........ 
7. Bijzondere vraagstukken van N. (A. VAN Univ., 4 

administratief recht ......... DERS TI CHELE) 30 u. } 15%-17 E -
7' Praktische oefeningen ........ N. (A. VAN- 1ü-13 

DERSTICHELE) 15 u. (2) 

8. Algemene theorie van bestuur en Paddenhoek, 5 
organisatie .............. R. DE MEYER - 45 u. 14-15% VTB 

9. Vergelijkend grondwettelijk recht .. N. (A. VRANCKX) · 30 u. 16-17 - Univ., 4 
ARZ -

9' Praktisc~e oefeningen N. (A. VRANCKX) 15 u. * ........ 

l 
10. Cursussen te kiezen uit de hieronder-

vermelde voor ten minste 30 uur : 
:.. .. •. - -. -. 

.a. Informatica, grondslagen en -
Korte' Meer, 9 toepassingsgebieden ..... · ... J. QUINTYN 45 u. 9-10% ,-- --- . ;..;; ; : b. Politieke problemen van de -

nieuwe staten ........... A. VAN BILSEN 45 u. 11-12% Korte Meer, 11 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. -
{ 0 ) = totaal aantal uren per cursus * = dagen en uren later te bepalen 

--



--.1 
VI 

; 

-FACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

- le Licentie in de staats- en bestuurswetenschappm' . 

Leergangen -- Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag PlaatS 

c. Hedendaagse vraagstukken van E.VAN 
internationale politiek ........ BOGAERt 45 u. J 14-15Yl Korte Meer, 11 

d. Sociaal recht ............. N. (U. DEPREZ) 45 u. 8%-10 Univ., 2 
A 

e. Beginselen van internationaal / Univ., 2 
privaatrecht ............. E.SPÀNOGHE 45 u. 15V2:-17 - B 

f. Ontwikkeling van de communicatie- .., 
media (pers, radio, televisie) ..... T. LUYKX 45 u. 15%-17 .. Univ., 8 

g. Statistiek, bijzondere stof ...... H. PICARO 45 u. 16V2:-18 Univ., 8 

h. Sociaal-economische gevolgen van 
de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling ............. J. QUINTYN 45 u. 11-12% Korte Meer, 9 

h' Demonstratieproeven en bezoeken - -
lla!1 instellingen J. QUINTYN 15 u. * ............ f 

i Geschiedenis van de bestuursin-
~ 

stellingen -y_an BeJgië M.BAELDE 45 u. * ......... 
j. Het stelsel van het vervoer en ~ 

van het verkeer ............ J. DENDUYVER 45 u. 11-12% Univ., 8 

k. Openbare diensten met een 
economisch doel A. VLERICK 45 u. * .... . .. . ... -

l en, eveneens met instemming van de '-

Faculteit, cursussen die voorkomen op 
andere leerprogramma's van de Uni-

,. 

versiteit, inzonderheid deze behoren-
-·. _.. - - . ·~ . -:- -. -

.. de tot de licentie in de dipl~ - -
matieke wetenschappen. -

( 0 ) =totaal aantal uren per jaar * ;", dagen en uren later te bepalen 

De studenten. zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring me<t_e te delen aan de voorzitter van de examencommissie, ~ 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



--·-

-
==- --=---=-==== :":' -- - --::;;;,....--:::=:.....=--=--=-=--=---- - - --- -- -. -- - . - -- - --=--:...==--=.--=- -- - ~ _ __._ - ---:-.:::-:....=---=-- __:___- . - -

--~-=--------====:-:-·- ---~----- -- - - .. --- - -:;.-- -- -- -~- - - ·-----

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID r 

2e Licentie :in de staatS- en best1:1urswetenschappen . 

Leergangen . Titularis (0) . maandag . dinsdag . woensdag qonderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Internationale organisaties ...... G.VAN Univ., 2 
OUDENHOVE 45 u. 14-15%. "' B 

2. Vergelijkend administratief N. (A. VANDER 

t re·cht ................. STICHELEN 30 u. 10-13 (1)" Univ., 4 I 
2' -Praktische oefeningen ·• ....... N. (A. VANDER \ I STICHELEN 15 u. E 

3. Wetgevingstechniek .......... R. DE MEYER 30u. 

~ 
15%.-17 Paddenhoek 

I 3' Praktische oefeningen R. DE MEYER 15 u. ~ VTB ........ -......:I 4. Grondige studie van vraag-0\ 

I stukken van bestuurskunde. . . . . . . A. VLERICK 45 u. * 
5. Grondige studie van vraag-

l stukken van openbare financi!n ... F. AMERIJCKX 45 u. 9-11 Y2 Univ., 2 

5' Prakti_sche oefenirigen ... ...... F. AME.RIJCKX 30 u. c 
6. Grondige studie van vraag-

l stukken van staatsrecht . . . . . . . . N. (A. MAST) 
. 

30u. 16·19 (2) PaddenhÖek, 5 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . N. (A. MAST) . 15 u. 2e verd. 

7. Grondige studie van vraag- N. (A. VANDER -

~ stukken van administratief STICHELEN 
recht . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 u . 10-13 (2). Univ., 4 

L 
7' Praktische oefeningen ........ N. (A. V ANDER I STICHELEN 15 u. E 

- . - - - --·- -I - - . - - . - - - . - - -- - -· - - - - ----- - --

* = dagen en uren later te bepalen (1) = eerste halfjaM (2) = tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

~ 

le Licentie in de sociale wetenschappen . 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag ~ensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
\ 

-~ 

1. Openbare financiën . . . . ·. ~ . . ·. . F. AMERIJCKX 60 u. 11-13 Univ., 2 
A 

2. Demografie .............. M. VERSICHELE:flf- Univ., 2 
TERRYN 30 u. 14-15 c 

3. Sociale economie ........... A. DEVREKER 45 u. 14-15% Univ., 2 
NB 111 

4. Sociale voorzieningen (Sociale bijstand 
C.O.O., volksgezondheid, sociale Univ., 2 
huisvesting en maatschappelijk werk) N. (U. DEPREZ) 45 u. 11-12% B 

5. Sociaal recht ............. N. (U. DEPREZ) 45 u. 8'/z-10 Univ., 2 -.....:1 A 
.....:1 

I 
6. Arbeidsrecht \• N. (U. DEPREZ) 30 u. 16-18 (1) Univ., 2 ........... . . 

NB 11 
7. Sociaal zeker}widsrecht . . . . • . . . N. (U. DEPREZ) 30 U; 16-18(2) Univ., 2 

NB 11 
8. Administratieve organisatie van Univ., 2 

de sociale zekerheid ......... E" CLAEYS-LEBOUCQ 30 u. 9-10 ARZ 

9. Sociologische studie van actuele M. VERSICHELEN-
maatschappelijke problemen ..... TERRYN 30 u. 15-16 - Univ., 8 

9' Praktische oefeningen ........ M. VERSICHELEN-
TERRYN 30 u. 16-17 Univ., 8 

10. Arbeidssociologie ........... M. VERSICHELEN-
TERRYN 30 u. 10-11 Univ., 8 

11. Grondige studie van vraagstukken M.VAN 

} van economie . . • . • . . . . . . . . MEERHAEGHE 30 u. .. 14-15'/z Univ., 2 

11' Praktische oefeningen ........ M.VAN 
MEERHAEGHE 15 u. VfB . 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus 



. - - ~ . 

---- -
". - - - - -· -· - . - - ·- -·~-

F AÇUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHE_ID ,, -...... 

2e Licentie in de sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensciag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
I 

I 

1. Arbeidsecanomie ........... A. DEVREKER 30u. 10~-11~ Univ., 8 - I 
2. Grondige studie van vraagstukken 

van arbeidsrecht .......... . N. (H. LENAERTS) 30u. } 10-12 (1) Univ., 2 

2' Praktische oefeningen ........ N. (H. LENAERTS) 15 u. 10-11 (2) B .. 

3. Grondige studie van vraagstukken van 
sociaal zekerheidsrecht ........ N. (U. DEPREZ) 30 u. } 10~-12 Univ., 2 . ' 

3' Praktische oefeningen ........ N. (U. DEPREZ) 15 u. A 
, -

4. Financi&e organisatie van de --....l sociale zekerheid .... . ...... B. DUBOIS 30 u. 11-12 Mageleinstr., 68 
00 

I 5. Internationaal sociaal recht . . . . . . N. (U. DEPREZ) 45 u. 14-15~ Mageleinstr., 68 . 
6. Sociaal procesrecht .......... N. (H. LENAERTS) 30 u. 9-10 , Univ., 2 

B 

7. Vergelijkend sociaal recht . . . . . . B. DUBOIS .. 45 u. 15Yz-17 Mageleinstr .. 68 

8. Ziekenhuiswezen . . . . . . . . . . . N • 30u. * 
-

9. Cursussen te kiezen uit de hieronder - . 
vermelde voor ten minste 90 uur : -· 

a. Wetgeving op de jeugdbe-
scherming ............. G. DE BOCK 30 u. * 

b. Sociale psychologie ........ P. GHYSBRECHT 45 u. 15Yz-17 
~ 

Univ., 2 
ARZ 

~~ 
. - -- ...... _- - -- -- - .. ---~-· - - ' -. -· -- ·- - - - -- -- :... -==---==- --= -.":- ~~ 

-*= dagen en uren later te bepalen (1) == eerste halfjaar · (2) = tweede halfjaar 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitge!;loten. 

- - -- - -



-.) 
\0 

I 

. 

,-- . 
\ 

Leergangen . 

c. Nijverheidsrech:t ......... 
d. en, eveneens met instemming van de 

Faculteit, cursussen die voorkomen 
op andere leerprogramma's van de 
Universiteit, inzonderheid deze 
behorende tot de licentie in de 
sociologie. 

•. 

-

~ 

-
~ 

- -- --
.. 

F ACUL TElTVAN DE RECHTSGELEERDHEID 
-

2e Licentie in de sociale wetenschappen ', 

Titularis ' (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P. KLUYSKENS 45 u. 8Yz-10 Univ., 8 

.. 

. ( 

-
# 

' 

' 
I 

--
; 

- ~ --

.. 

- - -- -- - - ' -•.. -



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

·- Ie Licentie in de diplomatieke wetensch;lppen 

' Leergangen . Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

1. Diplomatieke geschiedenis sinds 
het Congres van Wenen . . . . . . . . T. LUYK.X 45 u. 91h-ll - Univ., 8 

2. Vraagstukken van volkenrecht .... E. VAN BOGAERT 30 u. 
} 

14-151/z Korte Meer, 11 

2' Praktische oefeningen ........ E. VAN BOGAERT 15 u. 

3. Internationale organisaties ...... G. VAN OUDEN- Univ., 2 
HOVE 45 u. 14-151/z B 

-00 

4. Vergelijkend grondwettelijk recht .. N. (A. VRANCKX) 30u. } 16-171/z Univ., 4 
A 

4' Praktische oefeningen ........ N. (A. VRANCKX) 15 u. 
0 

I 5. Grondige studie van vraagstukken 
van staatsrecht . .. . ........ N. (A. MAST) 30 u. } 16-19 (2) Paddenhoek, 5 

5' Praktische oefeningen ........ N. (A. MAST) 15 u. 2e verd. 

6. Wetgeving van de nieuwe staten H. ADRIAENS 45 u. - 16-171/z Univ., 2,A ... 

7. Internationaal privaatrecht ...... E. SPANOGHE 45 u. 14-151/z Univ., 2 
NB 11 

8. Internationaal economisch recht ... G. SCHRANS 45 u. 15-161/z - Univ., 4 
c 

' . 
9. Recente ontwikkeling van de Univ., 8 

voornaamste staten .......... F, PEETERS 45 u. 101h-12 s 

10. Internationale economie ....... M. VAN MEERHAEGHE 45 u. 11-121/z Univ., 2 
=- - --- ARZ -

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (2) = tweede halfjaar 



-00 -

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de diplomatieke wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woen~dag donderdag vrijdag zaterdag 

I 

1. Ewopese instellingen ....•.... G. VAN OUDENHOVE 45 u 9Yz-11 

2. Grondige studie van vraagstukken van 
volkenrecht .............. E. VAN BOGAER T 30 u. } 15Y;z;-17 

2' Praktische oefeningen ........ E. VAN BOGAERT 15 u. 

3. Volkenrecht, bijzondere stof ..... E. VAN BOGAERT 45 u. 15Y;z;-17 

4. Grondige studie van vraagstukken van 
internationaal privaatrecht ...... E. SPANOGHE 30 u. } 14-15% 

4' Praktische oef~_ningen . . . . . . . . E. SPANOGäE 15 u . 

5. Hedendaagse vraagstukken van 
internationale politiek ........ E. VAN BOGAER T 45 u. 14-15% 

6. Ontwikkeling van de Belgische buiten-
landse politiek sedert 1830 ...... T. LUYKX 45 u. 14-15% 

7. Staatshuishoudkun de, bijzondere · 
leerstof ................. A. VLERICK 45 u. * 

8. Cursussen te kiezen uit de hieronder 
vermelde voor tenminste 75 uur: 
a. Overzicht van het Belgisch 

en buitenlands handelsrecht .... S. FREDERICQ 45 u. 8%-10 

* = dagen en uren later te bepalen 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

Plaats 

Korte Meer, 11 

Korte Meer, 11 

Korte Meer, 11 

Univ., 2 
B 

-

Korte Meer, 11 

Univ., 8 

Univ., 8 



00 
N 

I 

F ACUL TElT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

' 2e Licentie in de diplomatieke wetenschappen 

.. Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

b. Ontwikkeling van de diplomatie Univ., 8 
als instelling ............. F. PEETERS 45 u. 10Y2712 s 

"' 

c. Economische aardrijkskunde L. DE SMET 45 u. * 
I ..... 

d. Internatipnaal financieel recht G. SCHRANS 45 u. 16%-18 Univ., 2 
c 

e. Internationaal sociaal recht ..... N. (U. DEPJi,EZ) 45 u. 14-15% Mageleinstr., 68 

f. Vergelijkend in ternationaal Univ., 2 
privaatrecht ........... . . E. SPANOGHE 45 u. 10Y2-12 s 

g. Consulaire wetgeving ...... . .. E. VAN BOGAERT 45 u. 17-18% Korte Meer, 11 

-h. en, eveneens met instemming van de 
Faculteit, cursussen die voorkomen op 
andere leerprogramma's van de Uni- . ~ - -· --
versiteit, inzonderheid deze behorende 
tot de licentie in de staats- en 

. ' 
bestuurswetenschappen -. 

" ...;: 

-

- -: -. 
--------

*= dagen en uren later te bepalen 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 okt.ober van het acadelllisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 



'\ 

-00 
w 
I 

, 

- Leergangen 
-

... 
. 1. Grondslagen van de pers- en 

comunnicatiéwetenschap . . . . . . . 
2. Ontwikkeling van de communicatie-

media, (pers, radio, televisie) ..... 
3. Inrichting en techniek van het 

informatiewezen ........... 
3' Bezoeken aan instellingen ...... 
4. Juridisch statuut van de 

communicatiemedia ......... 
5. Grondbeginselen van het auteursrecht 

6. Sociologie van de communicatie ... 

7. Psychologie van de communicatie .. 

8. Ontwikkeling van de natuurweten-
schappen sedert de 19e eeuw ..... 

· 9. Hedendaagse vraagstukken van interne 
Belgische politiek . . . . . . . . . . . 

10. Geschiedenis van de politieke 
leerstelsels .............. 

11. Oefeningen over de vraagstukken van 
de geschreven pers .......... 

_. --- -. -- - -

( 0 ) = totaal aan tal uren per cursus 
* = dagen en uren later te bepaleq 

FACULTEITVAN DE RECHTsGELEERDHEID 

1 e Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Titularis f) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

, Univ., 8 
P. KLU.YSKENS 45 u . 15Yz-17 s 

T. LUYKX 45 u. 15.Yz-17 Univ., 8 

Univ., 8 
J. BRIERS 45 u. 10Yz-12 s 
J. BRIERS 15 u. * 

Univ., 8 
P. KLUYSKENS 45 u. 14-15% s 
F. VAN ISACKER 30 u. 14-15 Univ., 8 

s 
M.VAN 
VAERENBERGH 45 u. 11-12% Univ., 2 

P. GHYSBRECHT 30 u. "' 15-16 Univ., 2 
ARZ 

. 
J. QUINTYN 45 u. 9-10Yz· Korte Meer, 9 

T. LUYKX 45 u. 14-15% Univ., 8 

Univ., 8 
F. PEETERS 45 u. 9-10% .s 

- ~ Univ., 8 
P.KLUYSKENS 30 u. 10Yz-ll% s 

-·-·-·-. . ·- -
/ 



..... 
00 
.;:.. 

I 

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de pers- en commu~icatiewetenschap ' 

Leergangen . Titularis (0) T1Ulllndag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

- / 

1. Geschiedenis van de Belgische 
pers, radio en televisie · ........ T. LUYKX 45 u. 11-12% 

2. Plichtenleer bij de communicatie , . . . F. VAN ISACKER 30 u. 1ü-12(1) 

3. Grondige studie van de geschreven 
pers in binnen- en buitenland ..... P.KLUYSKENS 45 u. 17-18% 

4. Grondige studie van de audio 
visuele media J. BRIERS - 60 u. 14-16 ............. 

5. Grondige studie van vraagstukken lopend 
over de ontwikkeling van de. telecommu-
nicatie ................ J. QUINTYN 45 u. 9-12 (1) 

6. Hedendaagse vraagstukken van 
internationale politiek ........ E. VAN BOGAER T 45 u. 14-15% 

7. Oefeningen in de audio-visuele media J. BRIERS 30 u. 16-17 

8. . Informatica, grondslagen en 
toepassingsgebieden ..... - .... J. QUINTYN 45 u. 9-10% 

9. Cursussen te kiezen uit de hieronder 
vermelde voor ten minste 45 uur : 
a. Politieke aardrijkskunde L. DE SMET 45 u. * ...... 

- - . -- ~ - --

*=dagen en uren later te bepalen(!) ( 1) = eerste halfjaar 

De studenten zijn gehouden hun keuze, ·vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
· zonjet Imppep zii yap hçt çpmçp wmdçp ujtgeslotep 

Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 
s 

Univ., 8 
s 

Korte Meer, 9 

Korte Meer, 11 

Univ., 8 

Korte Meer, 9 

-



00 
Vl 

I . 

Leergangen. 

b. Diplomatieke geschiedenis sinds 
het Congres van Wenen ........ 

c. Intemàtionale economische 
instellingen .............. 

d. Grondige studie van vraagstukken van 
het auteursrecht ........... 

e. Een overzicht van de financiële 
economie ............... 

f. Vergelijkend persrecht ........ 

g. Grondige studie van vraagstukken van 
de sociologie van de communicatie .. 

h. Sociaal-economische gevolgen van de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling ............. 

h' Demonstratieproeyen..en bezoeken 
aan instellingen .. ' ......... 

' 

i Problematiek van het theater ..... 

j. Oefeningen in verbale communicatie 

j' Praktische oefeningen ........ 
k. Pubtic relations ~ . . . . . . . . . . . . 
k' Praktische oefeningen ........ 

* = dagen en uren later te bepalen 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID . 
2e Licentie in de pers-. en communicatiewetenschap 

Titularis (0) maandag . dinsdag . woensqag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

T. LUYKX 45 u. 9Y2"11 Univ., 8 

M. VAN MEER-
HAEGHE 45 u. *· 

Univ., 8 
F. VAN ISACKER _ 45 u. 15-16Yz s 

V. DE RIDDER 45 u. * 
F. VAN ISACKER 45 u. 15Y2"17 Univ., 8 

s 
M. VAN V AEREN-
BERGH 45 u. 9-12 (2)' Univ., 8 

J. QUINTYN 45 u. 11-12% . Korte Meer, 9 

J. QUÎNTYN 15 u. * 
M. VAN SPAAN-
DONCK 45 u. * -
K. DECLERC~ 15 u. * 

~ 

K. DE CLERCK 30u. * 
-· 

K. DE CLERCK 30 u. * 
..... 

K. DE CLERCK 15 u. * 

(2) =tweede halfjaar 



....... 
00 
0\ 

Leergangen 

1 Beleidsproblemen van de kranten-
onderneming . . ........... 

m. en, eveneens met instemming van de 
Faculteit, cursussen die voorkomen op 
andere leerprogramma's van de Uni-
versiteit, inzonderheid deze behorende 
tot de licentie in de sociologie 

I * = dagen en uren later te bepalen · 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Titularis (0) maandag dinsdag -I woensdag l donderdag i vrijdag I zaterdag 

. 
I." VAN 

. - ,. -
SPRING EL 45 u. * 

-
-

~ 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober. van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. -

. 

. -

Plaats 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enig 'examen in de pers- en coriununicatiewetenschap 

Leergangen . Titularis (0) maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. ALGEMENE VAKKEN 
1. Grondslagen van de pers- en Univ., 8 

· communicatiewetenschap ...... P. KLUYSKENS 45 u. - 15Vl"17 s 
2. ~twikkeling van 'de· communicatie- · 

' ll!edia (pers, radio, tllm, tëlevisie) ... T. LUYKX 45 u. 15Vl"17 Univ., 8 

3. Geschiedenis van de Belgische pers, 
radio en televisie ........... T. LUYKX 45 u. 11-12% Univ., 8 

4. Inrichting en techniek van het 
' 

Univ., 8 
informatiewezen . ........... J. BRIERS . 45 u. 10%-12 s 

- 4' Bezoeken aan instellingen ...... J. BRIERS 15 u. • 
00 
-...l 5. Juridisch statuut van de Univ., 8 
I communicatiemedia ......... P. KLUYS KENS 45 u. 14-15% s 

6. Grondbeginselen van het auteursrecht F. VAN ISACKER 30 u. 14-15 - Univ., 8 
s 

7. Plichtenleer bij de communicatie ... F. VAN ISACKER 30u. 10-12 (l) Univ., 8 
' s 

8. Sociologie van de communicatie ... M.VAN 
VAERENBERGH 45 u. 11-12% Univ., 8 

9. Psychologie van de communicatie .. P. GHYSBRECHT 30 u. 15-16 Univ., 2 
ARZ 

10. Grondige studie van de audio-visuele Univ., 8 
media ......•.......... J. BRIERS 60u. 14-16 s 

11. Hedendaagse vraagstukken van - . 

· internationale politiek ........ E. VAN BOGAER T 45 u. 14-15% Korte Meer, 11 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (1) =eerste halfjaar • = dagen en uren later te bepalen 



.. 
. FACULTEITVAN DE RECIITSGELEERDHEID 

Enig examen licentie in de pers- en communicatiewetenschap . 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

B. SPECIFIEKE CURSUSSEN TE VOLGEN 
DOOR DE AFGESTUDEERDEN VAN 
DE HIERONDER VERMELDE 
GROEPEN: 

Groep A: afgestudeerden van 
- de faculteit van de letteren en 

wijsbegeerte . 
- het hoger instituut voor kunst-

geschiedenis en oudheidkunde . . 
- de faculteit van de psychologische -00 en pedagogische wetenschappen 

00 

I 
1. Informatica, grondslagen en 

toepassingsgebieden ........... J. QUINTYN 45 u. 9-10Yl Korte Meer, 9 

2. Internationale economische instellingen M. VAN-
MEERHAEGHE 45 u. * 

Groep B: afgestudeerden van • - -
- de faculteit van de economische # 

wetenschappen -
- de faculteit van de rechtsgeleerdheid 
- de faculteit van de landbouwweten-

schappen 
- de school voor criminologie 
- de afdeling "Alle Wapens" van de 

Koninklijke Militaire School 
-

1. Hedendaagse vraagstukken van interne 
Belgische politiek ............ T. LUYKX 45 u. 14- 15% .. Univ., 8 

2. Grondige studie van vraagstukken lopende " - : -- ' - - - - - -· -- --
over de ontwikkeling van de tele-
communicatie . . . · .............. J. QUINTYN 45 u . 9-12 (1) Korte Meer, 9 

- ·------- -- '--

(O) = totaal aantal uren per cursus * : dag en uur later te bepalen (1) : eerste halfjaar 



- FACULTEITVAN DE RECIITSGELEERDHEID 

Enig examen licentie in de pers- en communicatiewetenschap (Nieuw Regime) 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

Groep C : afgestudeerden van 
- de faculteit van de wetenschappen 
- de faculteit ~an de geneeskunde .".. 

·- het hoger instituut voor lichamelijke 
opvoeding 

-het Biochemisch Centrum 
- de faculteit van de farmaceutische 

we tenschappen 
- de faculteit van de toegepaste 

wetenschappen 
- de faculteit van de diergeneeskunde 

~ 
- de Polytechnische afdeling van de 

Koninklijke Militaire School 
~ ,... , 

1. Geschiedenis van de politieke -
leerstelsels ................ F. PEETERS 45 u. 9- 101/z _Univ., 8, S 

2. Hedendaagse vraagstukken van interne 
Belgische politiek ............ T. LUYKX 45 u. 14- 15% Univ., 8 

f 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 



--- -··- - -

-- -·· ·- - -· --- ··-- - ~ - -~-;;.._____ ;· =--~· ~";;:;;::,- --~. =-~ -- on ~~.:;;:_---=====::::-~-= -~...:.==:....-==-::=- .,. - '::; --- ~ · -

FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID -
- -·~ le Licentie in de sociologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Overzicht van algemene sociologische 
theorieën ................. N. 30 u. * 

2. Werkcollege over sociografisch M. VAN Univ., 8 
onderzoek ................ VAERENBERGH 45 u. 15%- 17 s 

3. Methodes der sociologische analyse ... N. 30 u. * 
4. Werkcollege over sociologische analyse N. 45 u. * 

- 5. Statistiek toegepast op de sociale 
\0 wetenschappen, met inbegrip van 0 

I steekproeftechniek ............ N. 30 u. * -
• 6. Werkcollege over de statistiek, met ~ 

inbegrip van programmatie ........ N. 45 u. * 
-

7. Demografie ................ M. VERSICHELEN- Univ., 2 , C TERRYN 30 u. 14-15 
~ 

8. Werkcollege over demografische ~ 

analysetechnieken ............ N. · 45 u. * 
9. Cursussen te kiezen uit de hieronder- -

vermelde voor t'en minste 150 uur : 

( 9-~(1) l ___ j a. Sociologie van de ruimtelijke M.VAN 
ordening ............... VAERENBERGH 20 u. 

Univ., 8 
- - a' Praktische oefeningen ........ M. VAN 

VAERENBERGH 10 u. ·-- - - - - . -------- ·---- ---
1 

(O) = totaal aantal uren per cursus 
(1) =eerste halfjaar 

.. 
' 



-\0 -

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

le Licentie in de sociologie 

. Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plllats 

b. Sociologie van de moraal (*) . ~ . . . . 1: KRUITHOF . 60 u. * 
c. Instellingen van de nieuwe staten . . . H. ADRIAENS 60 u: 14-16 . Univ., 2 

A 

d. Sociale economie ........... À.DEVREKER 45 u. 14-15% Univ., 2 
NB 111 

e. Sociale biologie ............ R. CLIQUET 45 u. 
} 

Led., 35 

e' Praktische oefeningen R. CLIQUET 15 u. 17-19 s ........ 
f. Criminologie ............. W. CALEWAERT 45 u. 11-12Vz Univ., 2 

c 
g. Antropologie ............. R. CLIQUET , 45 u. 17-18% Led., 35 

s 
h. Etnologie (3) ............. P. V ANDENHOUTE 60 u. 14-16 (1) St.-Hubertusstr., 2 

i. Sociale psychologie . . . . . . . .. . . P. GHYSBRECHT 45 u. 15Vz-17 Univ., 2 
ARZ 

j. Bedrijfssociologie . . . . . . . . . . . M. VAN VAEREN-
BERGH 30 u. 9-11 (1) Univ., 8 

k. Arbeidssociologie ........... M. VERSICHELEN 
TERRYN 30 u. 10-11 Univ., 8 

L Literaire sociologie (4) ........ A. BOLCKMANS 45 u. * 

m. Menselijke aardrijkskunde ...... L. DE SMET 45 U. · * 
n. en, eveneens met instemming van de 

faculteit, cursussen die voorkomen . 
op andere leerprogramma's - -
van de Universiteit. - - - -- .. 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus (4) =om de 2 jaar te doceren (3) = 30 u te doceren in de 1e licentie en 30 u te doceren in de 2e licentie (1) =eerste halfjaar 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examencommissie, 
.zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



...... 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie in de sociologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Kritische studie van een sociologische 
auteur .. . ............. N. 30u. * 

2. Sociologie van de communicatie . .. M. VAN VAEREN-
BERGH 45 u. 11-12% 

3. Vergelijkende studie van Westerse 
maatschappelijke structuren . . . . . N . 30 u. * 

4. Werkcollege oVer Westerse maatschap-
pelijke structuren . . . • • . • . . . . N . 45 u. * 

5. Sociologische studie van actuele · M. VERSICHELEN-
maatschappelijke problemen ..... TERRYN 30u. 15-16 

/ 

6. Werkcollege over actuele M. VERSICHELEN-

I maatschappelijke problemen .. . .. TERRYN 30 u. 9-10% 

6' Bezoeken aan instellingen ...... M. VERSICHELEN- ) ' 
TERRYN 15 u. 

7. Cursussen te kiezen uit de op p.190 
onder nummer 9 vermelde voor ten 
minste 165 uur 

---

* = dagen en uren later te bepalen 
De studenten·zijn gehouden hun keuze, vóór 15 oktober van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen ~an de voorzitter van de examencommissie, 
zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 

Plaats 

Univ., 8 

Univ. , 8 

Univ., 8 



FACULTEITVAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Aggregaat H.S.O. in de staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde ... R. VERBIST 17-19 (1) Blandijnberg, 2 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde 
(niet in 7 5-76) ................ K. DE CLERCK 17'-19 - Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer ......... A.GERLO 9Vz-11% Blandijnberg, 2 

4. Bijzondere methodenleer der vakken die voor-
komen op het programma van het middel~ 
baar, het norma-al en het technisch onderwijs : 
staats- en sociale wetenschappen ...... G. DE BOCK 14-15 Blandijnberg, 2 -1.0 

w 
4' Praktische oefeningen ..... . ...... N. (G. DE BOCK) 30 uur/jaar 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één 
jaar onder leiding van zijn professor in methoden/eer, didaktische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting van het 
middelbaar, normaal of technisch onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit 
het programma-van het middelbaar, het normaal en he-t technisch onderwijs. Het examen voor de graad van geaggregeerde 
H.S.O. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

~ 

(1) =eerste halfjaar 



. 
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- ·FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 
. ' 

Licentie in het sociaal recht -. .. -
Leergangen . Titularis máandag . dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . 

r 

1. Arbeidsrecht . . . . . . . . . . . . . • . . . N. 14-15% Univ., 2 
NBI 

2. Arbeidsecanomie ........... .... A. DEVREKER 14-15 (2) Univ., 8 

3: Sociale vöorzieningen ............ U.DEPREZ 11-12% Univ., 2, B 

4. · Nijverheidsrecht ............... P.KLUYSKENS 8Vz-10 (1) Univ., 8 

I 5. Geschillen van sociaal recht ......... H. LENAERTS 9-10 Univ., 2, B -\0 
6. Internationaal sociaal recht 14%-15% ~ ......... U.DEPREZ Mageleinstr .. , 68 

I 
~ 

7. Vergelijkend sociaal recht .......... B. DUBOIS 15Vz-17 (2 Mageleinstr., 68 

8. Prak.tische oefeningen over sociaal recht . . . U.DEPREZ Univ., 8 

.. .. 

-

- - .. 
. . 

. -

~ 

,----· - -· - - .: .. _-_ -- - - - -~ . -- ---- - ;.--;,.. -=- __ .;:_- - --= -=------=- --- - --;-_--;:- ---=-=-----~--= ::---...=-.. -- - - - - =---=-- -·=-=-·- - -=·-=- ==--=- -- -- -.........., 

.. I 
I 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

--



·FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het Europese recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Overzicht van de Europese verdragen .... E. VAN BOGAERT 18-19% Korte Meer, 11 . 

2. Europese politieke ontwikkeling ...... G; VAN OUDENHOVE 14-17(1) Korte Meer, 11 

3. De externe betrekkingen van de 
gemeenschappen ............... G. VAN OUDENHOVE 14-17(2) Korte Meer, 11 

4. De Europese rechtspraak en rechtspleging 
\ 

Univ., 4 .. M.STORME 9-11 
s 

5. Statuut van de supranationale ambtenaren G. VAN OUDENHOVE 10Vz-11 Korte Meer, 11 

-\0 
Vt 

6. Europees economisch recht: ........ . 
a) partim : theoretisch gedeelte G.SCHRANS 

... 
14-16 Paddenhoek, 5 ....... 

b) partim : toepassingsgevallen ....... G.SCHRANS 16%- 171/z Univ., 2, B 

7. Europees sociaal recht ............ U.DEPREZ 14V2- 15% Univ., 2 
A 

, 8. · Europees monetair, financieel en fiscaal 

I 
Univ., 4 

recht .......... · ........... I. CLAEYS BOUUAERT 11-13 ... s 

9. Europees nucleair recht ... ......... G.SCHRANS 11-12 Paddenhoek, 5 

10. Vergelijkend recht der lidstaten van de Univ., 4 
gemeenschappen . . . . • . . . . . . . . . . M.STORME 11-12 s 

11. De instellingen van de _Europese 
gemeenschappen ............... G. VAN OUDENHOVE 11-12% Korte Meer, 11 

f--o 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



' 

FACULTEITVAN DF. RF.CHTSGELFERl':HEIP 

Facultatieve cursussen 

Leergangen Titularis _maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.1. Beginselen van het boekhouden ....... C. DÈ PELSEMAEKER 14-15% Univ., 2 

-2. Sociale psychologie ............. P. GHYSBRECHT 16-17% Univ., 8 

3. Inleiding tot het bedrijfsbeheer ....... A. VLERICK 45 uur 

~ 

I - -
1..0 

- 0\ -. 
I -

- . ·-

--

-
------ -- -- - - - .. - -- - - ··-- - - - - - -- -- ~ - ~ ------- - --r - - - - - ·--

(2) =tweede halfjaar 



SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

(K.B. van 10 mei 1938) 

UNIVERSITEITSTRAAT 8- Tel. 25.76.51 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN . 

De School voor Criminologie verleent de wetenschappelijke graden en 
diploma's van licentiaat en van doctor in de criminologie. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

- Tot de licentie : 

_A. 1. de honders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van kandi
daat, uitgereikt door een Belgische universiteit, door een daarmede -
bij toepassing van artikel 3 7 van de bij Regentsbesluit van 31 december 
1948 gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische 
graden - gelijkgestelde inrichting of door een examencommissie van de 
staat voor het universitair onderwijs waa.rVan sprake in artikel 40 van 
dezelfde gecoördineerde wetten~ 

. I . 

2. de gerechtelijke officieren bij de parketten, de officieren van de staats-
veiligheid, de rijkswachtofficie!en en de officieren van de jeugdpolitie ; 

3. de kandidaat-rijkswachtofficieren die opgenomen zijn in de Koninklijke 
Militaire School en die er geslaagd zijn voor het examen over alle in de 
eerste twee studiejaren gedoceerde vakken; · 

4. de kandidaat-rijkswachtofficieren, ·die van 1965 af in de Koninklijke 
Rijkswachtschool worden gevormd en die er _geslaagd zijn voor het 
examen over alle in de eerste twee studiejaren gedoceerde vakken. 

Worden eveneens toegelaten tot de eerste licentie in de criminologie, _ 
_ mits te slagen voor een toelatingsexamen over de hierna aangegeven vakken : 

a) de eerstaanwezende gerechtelijke agenten-inspecteurs, die de hoedanigheid 
hebben van officier van de gerechtelijke politie en de agenten-inspeçteurs 
van de gerechtelijke politie bij de parketten en de agenten-inspecteurs van 
de jeugdpolitie ; 

b) de leden van· de politiële instanties, houders van het brevet van politie
officier; 

c) de houders van een diploma van maatschappelijk assistent, van sociaal 
assistent, geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (alle 
afdelingen), verpleger (verpleegster) Al, verpleger (verpleegster) of van een 
gelijkwaardig geacht studiebewijs. 

Het toelatingsexamen loopt over de hierna vermelde alg~meen ver
plichte vakken : 

1) Inleiding tot algemene biologie; 
2) De algemene psychologie; 

-197-



3) Inleiding tot de algemene rechtsleer; 
4) Beginselen van de sociologie; 
5) Inleiding tot de strafwetenschappen; 

en over één vak te kiezen onder de hierna aangegevene : 

a) Overzicht van de wijsgerige stromingen in de wereldliteratuur; 
b) Overzicht van de wijsgerige stelsels; · · · 
c) Inleiding tot de sociale en politieke leerstelsels; 
d) Algemene statistiek, met praktische oefeningen. 

B. De houders van een diploma \~an doctor, van ingenieur, van apotheker of 
van licentiaat, uitgereikt door een Belgische universiteit, door een .daar
mede - krachtens artikel 3 7 van de bij Regen ts besluit van 31 december 
1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van de a~ademische graden 
- gelijkgestelde inrichting of door een examencommissie van de staat 
waarvan sprake in artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten, kunnen, 
naar · keuze, de graad van licentiaat in de criminologie· behalen na één of 
twee jaar studie en mits het afleggen van een enig examen of van twee 
examengedeelten. 

- Tot het doctoraat : 

zij die sedert tènminste één jaar houder zijn van het diploma van licentiaat 
in de criminologie. 

OVERZICHTVAN DE STUD IEN 

1 oDe licentie : 
- de vakken van het examen van licentiaat lopen over twee gedeelten en 

tenminste twee jaar studie; 
- de duur der studiën kan met één jaar verminderd worden voor de 

houders van een diploma van doctor, van ingenieur, van apotheker of 
van licentiaat. 

2° Het doctoraat : 
- het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven 

proefschrift in handschrift of gedrukt, en van drie door de examen
commissie aangenomen stellingen; 

__: het proefschrift en de stellinge.n zullen, in het openbaar, door de 
examinandus dienen verdedigd te . worden; 

- ze moeten aan de ·Raad van de ,School tenminste drie maanden vóór de 
voor het examen vooropgestelde datum worden voorgelegd. 

-198-



SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

1 e Licentie in de criminologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Criminologie . . . . . . . . . • . . . . . . . W. CALEWAERT 11-12% Univ., 2 

2. De encyclopedie van het recht . . . . . . . . W. CALEWAERT 14-16 , _ Blandijnberg, 2 

3. Gerechtelijke geneeskunde ......... F.THOMAS 14-16 16-18 J . .Kluyskensstr., 27 

4. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte ................. R.BOEHM 17-18% Blandijnberg, 2 

5. Strafrecht, met inbegrip van praktische 
oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.J. VANHOUDT 8Y2-lO (prak. oef. 15 uur) Univ., 2 -\0 

\0 

I 
6. Beginselen der s~afvordering, met . 

praktische oefenmgen . . . . . . . . . . . . C.J. VANHOUDT 8Y2-10 (prak. oef. 15 uur) Univ., 2 

7. Strafkunde ................. C.J. VANHOUDT 11-12 Univ., 2 

8. Grondige studie van vraagstukken van straf-
recht met inbegrip van praktische ' 
oefeningen ................. •. C.J. VANHOUDT - 10-11 Univ., 2 

9. Bijzondere vraagstukken uit de zielkunde .. P. GHYSBRECHT 16-17 Univ., ,2 

---- - -- ~ . ~· ... .. - - - ~ -

-
" . -



SCHOOL VOOR CRIMINOLoGIE -

2e Licentie in de criminologie 

Leergangen Titularis rrrzandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De beginselen van de wetgeving (betreffende 
de jeugdbescherming) . . . . . . . . . . . . G. DE BOCK 16-18(2) Pasteurlaan, 2 

2. Psycfiópathologische criminele profylaxe . . P. GHYSBRECHT 15-15% Univ., 8 

3. Beginselen der psychiatrie . . . . . . . . . . E. VERBEEK 12-13 - Ac. Ziekenh. 

4. De psychiatrische kliniek . . . . . . . . . . E. VERBEEK 12-13 Ac. Ziekenh. 

5. De forensische psychiatrie, met inbegrip 
1 . van de criminele antropologie en de 

N criminele pathologie . . . . . . . . . . . . . P. GHYSBRECHT 15Yz-16 Univ., 8 
0 

~ 6. Beginselen vän de criminalistiek . . . . . . . F. THOMAS _ 8%- 10 J. Kluyskensstr., 27 

7. Vergelijkend ~trafrecht . . . . . . . . . . . J. D'HAENENS 9Yr10Yz(1) Univ.;2 

8. De vergelijkende strafvordering . . . . . . . J. D'HAENENS 1 11-12 (2) Univ., 2 

I 9. Sociale criminele profylaxe ......... C.J. VANHOUDT 10-11 Univ., 2 

10 . . Geneeskundige criminele profylaxe . . . . . P. GHYSBRECHT 14-15(1) . Univ., 8 

11. Beginselen van het internationaal 
strafrecht . . . . • . . . • . . . . . . . . . W. CALEWAERT _ 10-11 Univ., 2 

FACULTATIEVE CURSUS 
1. . Beginselen van scheikundige toxicologie . . . A. HEYNDRICKX 14-16(2) J. Kluyskensstr., 27 

l ' 
~~ ~(:)-= ~ersre h==-- -- - (2) = tweedeh~a~ - -- - --- - - - - -- -- - - - -, - --



N 
0 -

i 

Leergangen 

1. Beginselen van de strafwetenschappen . . . 

l 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

Vrije leergang ,.. 

Titularis (0) maandag dinsdag 

-
J. D'HAENENS 30 u. 11%- 12Y2 

' 

.. 

' 

woensdag' donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Univ. , 8 

-
-.-

, 

: 

- --



HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

(K.B. van 24 juli 1964) 

JOZEF PLATEAUSTRAAT 26 - Tel. 25.16.64 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut verleent de wetenschappelijke graad. en het weten
schappelijk diplama van licentiaat en van doctor in de stedebouw, ruimte
lijke ordening en ontwikkeling. (*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

1 o Tot de licentie in de stede bouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling : 
- de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma, dat .een 

cyclus van tenminsfe vier jaar universitaire studiën bekrachtigt en dat 
uitgereikt is door een Belgische universiteit of een daarmede gelijkge
stelde inrichting voor hoger onderwijs worden tot de licentie toegelaten. 

2° Tot ~et doctoraat in de stedebou~, ruimtelijke ordening en ontwikkeling : 
- zij die sedert tenminste één jaar houder zijn van een door de Rijks

universiteit te Gent uitgereikt diploma van licentiaat in de stedebouw, 
ruimtelijke ordening en ontwikkeling. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

1 o Over de vakken van het examen v~ licentiaat in de stedebouw, 
ruimtelijke ordening en ontwikkeling wordt in eenmaal examen afgelegd; er 
wordt tenminste één jaar studie aan gewijd. Op aanvraag van de examinandus 
en met toestemming van de raad van het Instituut kan echter over die vakken 
examen worden afgelegd in twee gedeelten en kunnen er tenminste twee 
studiejaren aan worden gewijd. 

De examinandi moeten, bij het examen in eenmaal of bij het tweede 
examengedeelte, een verhandeling . indienen over een onderwerp met be
trekking tot één van de vakken waarover het examen loopt. Deze verhande
ling wordt aan de examencommissie bezorgd uiterlijk één maand vóór de 
vastgestelde daturn van de opening van de zittijd. 

I 

2° Het exam~n ter verkrijging van de graad van doctor in de ·stedebouw, 
ruimtelijke ordening en ontwikkeling omvat het indienen en het openbaar 
verdedigen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van een 
stelling waarvan het onderwerp door de examencommissie · werd aange
nomen. 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cycli. 
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HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTEUJKE ORDENING EN ONTWIK.KEUNG 

licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling 

Leergangen Titularis .maandag dinsdag woe.nSdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Encyclopedie van de ruimtelijke ordening .. L. HENDRICKX 9-10(1) 

2. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met praktische oefeningen • 0 

a) deel : geologie .............. R.MARECHAL 16-18(1) 20 uqr theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 
b) deel: bodemkunde en fysische aardrijks-: 
. kunde ......•............ R. TAVERNIER 14-16(1) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar . 

3. Antropogeografisch milieu in verband inet 
de ruimtelijke ordening, met praktische 
oefeningen : 
a) deel : menselijke aardrijkskunde ... · .. F. SNACKEN 10 uur theorie + ~uur oefeningen/jaar 
b) deel : economische aardrijkskunde .... L. DESMET 15-16(2) 10 uur theorie + 5 uur oefeningen/jaar 

4. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip 
van de luchtfotointerpretatie, met 
praktische oefeningen ..... ; ...... F. SNACKEN 16-19(2) 30 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 

5. Survey en ruimtelijke planning, (75 uur theorie+ 45 uur oefeningen/jaar) 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . M. ANSELIN 14-18 

~ 

6. Economische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, praktische oefeningen : 

20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar a) deel : algemene economische aspecten .. M. ANSELIN 9-11 (*) 
b) deel: verkeerseconomie . . . . . . . . . I. DENDUYVER (20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar) 16-17Ih . 

7. Sociologische aspecten van de ruimtelijke ,_ 

ordening, met praktische oefeningen : 
a) deel : algemene sociologische aspecten .. M.E. VAN VAERENBERGH 10.12(1) 20 uur theorie + 1_0 uur oefeningen/jaar 

- b) deel : arbeidsvoorziening en tewerkstel-
ling met overeenkomstige planning . • . . M.E. VAN V AERENBERGH 10.12(2) 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar -

-
(*)=om de veertien dagen (1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

Plaats 

Plat., 22 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Coupure, 57 5 
Blandijnberg, 2 

Coupure, 575 

Plat., 26 

Plat., 26 
Univ., 8 

Univ., 8 
. --

Univ., 8 
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HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTEliJKE ORDENING EN ONTWIKKEliNG 

. Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling ; 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderda~ vrijdag zaterdag Plaats 

8. Juridische aspecten van d~ ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen .... R.SENELLE 60 uur theorie+ 30 uur oefeningen/jaar Univ., 2 

9. Psychologische aspecten van de ruimtelijke M.E. VAN 

I ordening, met praktische oefeningen .... VAERENBERGH 9-10 20 uur theo9e + 10 uur oefeningen/jaar Univ,, 8 

10. Technische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningen 
a) deel : geschiedenis van de bouwkunst 

en van het urbanisme ........... L. HENDRICKX '20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 10-11 Plat., 22 

N b) deel : studie van de infrastructuur 
0 

.... N. 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 9-11 (*) Plat, 22 
+:>. c) deel : gemeenschapsuitrusting, huis-
I vesting en bedrijfsgebouwen ....... A. DE VRIES 20 uur theorie+ 10 uur oefeningen/jaar 11%-12% Plat, 22 

11. Hyiî.ëne van de agglomeraties ........ K. VUYLSTEEK 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

12. Praktische oefeningen over statistiek in 
verband met de ruimtelijke ordening .... H. PICARD 15 uur/jaar Univ., 8 

Over die cursussen wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste één studiejaar aan gewijd. Opaanpraag van de 
examinandus en met 'toestemming van de raad van het Instituut kan echter over die cursussen examen worden afgelegd in twee 
gedeelten en kunnen er tenminste twee studiejaren aan worden gewijd; 

De examinandi moeten, bij.het examen in eenmaal of bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indienen over een 
onderwerp met betrekking tot één van de cursussen l-Wlflrover het examen loopt. Deze verhandeling wordt aan de examencommissie 

l_ 

bezorgd uiterlijk één maand vóór d~ vastgestelde datum van de opening van de zittijd. .-

·- -- .... -- - - ---- .. -:;; ... ·-- - -· ~ - -- - - - - -- -. ·- ---=.-.=-- ·=--=----= =- . - - .. - - -· - -- .:.....::.== [- . 

,. - - -- -

(*) = om de twee weken 
' 
I' 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

LEDEGANCKSTRAAT 35 -Tel. 22.78.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Wetenschappen verleent de vo.lgende wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 

i) Kandidaat in de wetenschappen - groep wiskunde 
- groep natuurkunde 
- groep scheikunde 
- groep aard- en delfstofkunde 
- groep aardrijkskunde 
- groep biologie 

2) Licentiaat in de ~etenschappen - groep wiskunde 
- groep natuurkunde 

theoretische richting 
of 
experimentele richting 

- groep scheikunde 
- groep aard- en delfstofkunde 

natuurwetenschappelijke richting of 
fysisch-chemische richting 

- groep aardrijkskunde 
- groep dierkunde ~ morfologisch-syste-

. !llatische richting of 
- groep plantkunde fysiologisch-bioche

mische richting 
3) Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs(*) · 
4) Doctor in de wetenschappen 

· 5) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B.· WETENSCHAPPELIJKE GRADEN(**) 
1) Licentiaat in de bodemkunde richting : bodemgenese en 

bodemclassificatie 
richting : bodemchemie en 

· bodemfysica 
2) Licentiaat in de moleculaire biologie 

(*) De aggregatie H.S.O. kan niet behaald worden in de richting aard- en delfstofkunde. 
De houders van een dergelijk licentiaatsdiploma worden evenwel toegelaten tot de 
de aggregatie H.S.O. richting scheikunde of richting aardrijkskunde. 

(**) Beide wetenschappelij~e graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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TOELA '(INGSVOORWAARDEN 

A. WETTEI:JJKE GRADEN 

cf. p. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
· 1) Tot de licentie in de bodemkunde : 

de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat 
in de wetenschappen (groepen : aardriJkskundige wetenschappen, aard
kundige en delfstofkundige wetenschappen, scheikundige weten-
.schappen, dierkundige wetenschappen, plantkundige wetenschappen), 
burgerlijk ingenieur, landbouwkundig ingenieur of ingenieur . voor de 
scheikunde en de landhouwindustrieën uitgereikt door een Belgische 
universiteit of een daarmede gelijkgestelde inrichting voor hoger onder-

. wijs. 
2) Tot de licentie in de moleculaire biologie : 

de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van : 
- licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde; 
- licentiaat in de wetenschappen, groep dierkunde; 
- licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde; 
- burgerlijk scheikundig ingenieur; 
- scheikundig ingenieur; 
- ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

1 o De kandidatuur in de wetenschappen : 
- omvat twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie~ Elk 

examengedeelte omvat tevens praktische proeven over de vakken die 
zulks vergen. 

2° De licentie in de wetenschappen : 
- het programma van de licentie in de wetenschappen behelst een enig 

examen of twee examengedeelten, paar keuze van de examinandus, en 
tenminste twee jaar studie. De aspirant naar de graad van licentiaat in 
de wetenschappen moet, bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij 
de groep vakken voor het grondig examen gekozen. De verhandeling zal 
aan de examencommissie overgemaakt worden tenminste één maand 
vóór de datum bepaald voor de aanvang der examens. 

3° De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
- hij die zich aanme.ldt voor di\_ examen moet door een getuigschrift 

bewijzen dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn 
professor in de methodenleer, didactische oefeningen heeft' gevolgd in 
een inrichting voor middelbaar onderwijs; 

- Je examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onder
werpen, vooraf door de commissie ·aangeduid en gekozen uit het 
programma der athenea; 
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- het examen vo'or de graad van geaggregeerde mag gelijktijdig afgelegd · 
worden met dat van de licentie. 

- de examenperiode die ingericht wordt in januari behoort tot het 
lopende academisch jaar. 

4° Het doctoraat in de wetenschappen : 
- wie sedert tenminste één jaar houder is van een licentiaatsdiploma kan 
· het overeenkomstig examen van doctor in de wetenschappen afleggen. 
· Dit examen omvat het indienen van een oorspronkelijk en onu-itgegeven 
proefschrift en van een stelling door de commissie aangenomen. Het 
proefschrift en de stelling worden door de examinandus in het openbaar 
verdedigd. Zij dienen aan de commissie overgemaakt tenminste één 
maand .. vóór de dag bepaald voor het examen. 

5° De aggregatie v"oor het hoger onderwijs : 
- wie sedert tenminste twee jaar houder is van de.graad van doctor in de 

wetenschappen, kan zich aanmelden voor het overeenkomstig examen 
van geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de wetenschappen. Het 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het 
geven van een openbare les.. 

6° De licentie in de bodemkunde : 
- de examenvakken zijn het voorwerp van twee proeven en van tenminste 

twee jaar .studie; 
-het examen omvat het indienen, bij het tweede examengedeelte, van 

een proefschrift over één der grondige vakken van het programma. Het 
moet voorgelegd worden tenminste één maand vóór de aanvang der 
examens. 

7° De licentie in de moleculaire biologie : 
- de graad van licentia.at in de ·moleculaire biologie kan slechts behaald 

worden na een enig examen of twee examengedeelten, naar keuze van 
de examinandus en na tenminste twee jaar studje. Bij het enig examen 
of het tweede examengedeelte moeten de examinandi een verhandeling 
indienen over een vraagstuk dat bij één van de onder C (zie p·. 268} 
vermelde vakken behoort. De verhandeling moet aan de examen
commissie binnen de door haar vastgestélde periode worden voorgelegd. 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de wiskunde 
,· ' 

, Leergangen Titularis mzandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De differentiaal- en integraalrekening 8Y2-10(1) 
(1e deel) ................... F. V ANMASSENHOVE 8%-10 11Y2-13(2) 8%-10 Plat., 22 

1! Praktische oefeningen ..... . • ...... F. V ANMASSENHOVE 14%-16% Plat., 22 

2. De analytische mee!kunde . . . . . . . . . . J. BILO - . !1%·:13_ 10-11% ~lat., 22 

2! Praktische oefeningen. . . . . . . . . . . . . J. BILO 10-11% Plat., 22 

3. De ·hogere aigebra, met de determjnanten-

I theorie .................... F. WUYTACK 8%-10 Plat., 22 
N 3: Praktische oefeningen ............ F. WUYTACK .- . 45 uur/jaar Plat., 22 
0 
00 4. De analytische mechanica, (partim : statica 
I en kinematica) ................ R.MERTENS 11%-13(2 8%-10(2) Plat., 22 

4! Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 22% uur/jaar Plat., 22 

5. De beschrijvende meetkunde C. VANHELLEPUTTE 
J. 

10-11% 1û-11Yz(1) Plat., 22 ........ 
5! Praktische oefeningen ........... -. C. VANHELLEPUTTE 10-11%(2) Plat., 22 

6. De algemene natuurkunde (1e deel : l' 

mechanica en warmteleer) .......... P. MORTIER 8%-10 11%-13(1) Rozier, 44 

6! Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

7. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
logica en zedenleer ............. E. VERMEERSCH 11%-13(1) Blandijnberg, 2 

8. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . · ........ N • 11%-13(2) ; Blandijnberg, 2 -. 

-- ; ---- -=--=------:.. - ~ - . -
~ 

~ -- ----- _..:....: - - - :.!== .-::.~- ...= --· - - - -- --= -- - -" ..: ':- -- - -

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



-
FACULTEIT VAN DE WETENSCI'APPFN é 

2e Kandidatuur in de wiskunde 

Leergangen Titularis · maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De integraalrekening (2e deel) en de 
beginselen van de differentie"rekening en 
van de variatierekening ........... F. V ANMASSENHOVE 8%-10 8%-10 Plat., 22 

1'. Praktische oefeningen ............ F. V ANMASSENHOVE 11%-13 Plat., 22 

2. De projectieve meetkunde .......... J. SILO 10-11% Plat., 22 

2'. Praktische oefeningen ............ J. BILO 45 uur/jaar Plat., 22 

3. De analytische mechanica, (partim : 
.. 

Krijgslaan, 271. 
dynamica) .................. R.MERTENS 11%-13 11 '!2-13 S9 

~ 
3'. Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 45 uur/jaar Krijgslaan, 27l.S9 

1.0 

I 
4. De beginselen van de sterrenkunde en van Krijgslaan, 271. 

de geodesie ................. P. ,DINGENS 14V2-16(2) 8%-10 S9 

4'. Praktische oefeningen ............. P. DINGENS 105 uur/jaar Krijgslaan, 271.S9 

5. De beginselen van de theoretische en 
.... Krijgslaan, 271. 

wiskundige natuurkunde .......... P. PHARISEAU 10-11'12 S9 

5'. Praktische oefeningen ............ P. PHARISEAU 8'!2-10(2) Krijgslaan, 2 71. 
11'12-13(1) S9 

6. De algemene natuurkunde (2e deel: 8'12-10(1) 
elektriciteit en stralingsleer) ......... P. MORTIER 11 Yl-13(1) 10-11 '12(2) Rozier, 44 

I 

6'. Praktische oefeningen P. MORTIER 14-18 
, 

Rozier, 44 ............ 
,. 

7. De beginselen van de algemene scheikunde, 10-11%(1) Plat., 22 
met praktische oefeningen .......... M. DE SMET 10-11 %(1) Krijgslaan, 271.S9 

( 1) = eerste halfjaar (2)= tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
. r 

- 1 e Licentie in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag· woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
. . 

_.,. 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. De hogere analyse ' . 
~ 

a. partim : algemene funktietheorie en theorie 
van de differëntiaal vergelijkingen ..... R.DELANGHE . . 14-15% Krijgslaan, 271.S9 

a' praktische oefeningen . . . . . . . . . . . R.DELANGHE .. "151/2-17(*) Krijgslaan, 271.S9 

I b. partim : studie van de bijzondere 
, 

funkties en methodes ........... G. CROMBEZ 14%-16 Krijgslaan, 271.S9 

I b' praktische oefeningen . . . . . . . . . . . G.CROMBEZ 16-17%(*) Krijgslaan, 271.S9 
N -- 2. De aanvullingen van analytische mechanica R.MERTENS 10-11%(1) 14%-16(1) Krijgslaan, 271.S9 
0 

I 2'. Praktische oefeningen R.MERTENS 16-17%(1) Krijgslaan, 271.S9 ............ 
3. De waarschijnlijkheidsrekening en de 111/2-13 Krijgslaan, 271. 

theorie der waarnemingsfouten ....... P. DIN.GENS (1)+%(2) S9 

3'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS 11%-13 Krijgslaan, 271 
~(2) S9 

4. De wis-kundige natuurkunde C. GROSJEAN lll/2-13 Krijgslaan, 271.S9 ·~ 
; ....... . . 

4'. Praktische oefeningen ............. C. GROSJEAN 141/2-16 Krijgslaan~ 271.S9 -
-· 

5. De sferische sterrenkunde en de wiskundige 
sterrenkunde . : . . . . . . . . . . . . . . . P. DINGENS 10-1.11/2 Krijgslaan, 271.S9 

-
5 '. • Praktische oefeningen ; P. DINGEN& 111/2-13(*) Krijgslaan, 271.S 9 ............ 

I 6. De algebraïsche meetkunde . ........ J. BILO _10-lllh Krijgslaan, 271.S9 
, ___ -- ·-· .. ,.,....._. -··- ·- - ~ - -- -- ·- -.... -. 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
zie paJ. 211 en 212. 

(1) = eerste haltjaar (2) =tweede halfjaar (*) = om de veertien dagen 

--



.. " FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

..... ' 
2e Licentie in de wiskunde 

-" 

Leergangen Titularis maandag dinsdÎzg 'WOensdag donderdag vrijdag zater~g Plaats -. 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. De infinitesimaalmeetkunde ......... I. BILO 14Yz-1li Krijgslaan-, 271.S9 

2. De wiskundige methodenleer ........ I. BILO - 16-17% Krijgslaan, 271.S9 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : r 

één cursus te kiezen onder : 
A. De hogere analyse; partim : aanvullingen 

van de hogere analyse(+) .......... G. CROMBEZ 10-13 90 uur/twee jaar Krijgslaan, 27l.S9 

B. De hogere analyse, partim : 8%-11%(2) 
I 

functionaalanalyse ( +) ............ R. DELANGHE (++) 10-13(1)(0 ) Krijg slaan, 2 71. S 9 _ 

c. De hogere analyse, partim : aanvullingen 
van de hogere algebra(+) ... ·-· ..... F. WUYTACK 8%-11 Yz j(90.uur/twee jaar) Krijgslaan, 27l.s-9 

N D. De hogere meetkunde(+) ......... . I. BILO 10-11 Yz(0 ) 8%-10(++) Krijgslaan, 271.S9 - E. De analytische x,qechanica en de mechanica 10-11%(2 14%-16(2) -
der hemellichamen(+) ............ R.MERTENS (++) 10-11 Yz(O<) (++) Krijgslaan, 27l.S 9 

F. De sterrenkunde en de geodesie(+) ..... P: DINGENS 11%-13 (20 weken)(++) (0 ) Krijgslaan, 271 
... 18-20% (*) (2) (0 ) S9 

G_ De wiskundige natuurkunde partim : 
quanturntheorie der velden(+) •• ! •••• C. GROSJEAN 10-13 Krijgslaan, 271.S9 

H. De wiskundige natuurlqlnde partim: .. 
veel deeltjes problemen(+) ......... P . . fHARJSEAU 14-17 Krijgslaan, 271.S9 

III. CURSUSSEN NAAR KEUZE : / 

Twee cursussen te kiezen uit : 
1. Stellaire statistiek, met praktische 11%-13 (1) (10 weken) Krijgslaan, 271 

oefeninge~ ( +0 ) ............... P. DINGENS 18Yl-20Yz (1) (*) S9 
2. Inwendige bouw der sterren en sterren- 11 Y2-B (l) (10 weken) Krijgslaan, 271 

atmosferen, met praktische oefeningen ( + 0 ) P. DINGENS 18%-20% (1) (*) . S9 
3. Operationeel onderzoek met praktische Krijgslaan, 271 

oefeningen P. DINGENS 8%-10 (20 weken) - S9 .................. 
4. Statistische methoden met praktische Krijgslaan, 2 71 

oefeningen (0 ) ................ P. DINGENS 10-11 Yz (20 weken) S9 
5. Numerieke analyse(++) ........... C. GROSJEAN I I I 14Yl-16 (20 weken)- Krijgslaan, 271.S9 

(+)=de leergang loopt over tweejaar (++)=te volgen in de 1e licentie (0 ) =te volgen in de 2e licentie (+O) =te volgen in de 1e of 2e licentie (1) =eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar (*)=om de 14 dagen 
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F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de wiskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6. Programmeren op digitale rekenmachines (0 ) C. GROSJEAN 8%-10 Krijgslaan, 271. 
(20 weken S9 

7. Mechanica van continue media (++) ..... R.MERTENS 8Y:z-10 ·Krijgslaan, 271. i 
(20 weken) S9 ! 

8. Niet-lineaire mechanica (0 ) R.-MERTENS 30 uur/jaar Krijgslaan, 271.S9 I ......... 
-

9. Algemene topologie(++) .......... F. WUYTACK 10-11% Krijgslaan, 271.. 
(20 weken) S9 

N 10. Algebraïsche topologie (0 ) • • • : • • • • • • F. WUY'J'ACK 8%-10 Krijgslaan, 271. 
...... \• (20 weken) S9 
N 

I 11. Algebra (1e deel) (++) ............. F. WUYTACK · 10-11% Krijgslaart, 271. 
(20 weken) S9 

, 

12. · Àlgebra (2e deel) (0 ) . • • • • • • • • • . • • • F. WUYTACK 10-11% Krijgslaan, 271. 
(20 weken) S9 .. 

13. Aanvullingen van de algebraïsche 11 Y:z-13 Krijgslaan, 271. 
meetkunde (0 ) ................. J. BILO (20 weken) S9 

14. Statistische mechanica(++) ...... , .. P. PHARISEAU 15-17(1) Krijgslaan, 271.S9 

15. Quanturntheorie van de vaste stof (0 ) .... P. PHARISEAU 8Y:z-10 Krijgslaan, 271 
(20 weken) S9 

16. Aanvullingen van de quanturnmechanica (0 ) • C. GROSJEAN 14-17(2) Plat., 22 
(10 weken) 

-

Zowel tijdens de eerste als tijden~ de tweede licentie, moeten de examinandi tenminste één van de cursussen naar keuze volgen. Bij het 
enig examen of bij het tweede examengedeelte zullen de exa~inandi ondervraagd worden over tenminste twee van de bovenvermelde -- -----

~-~ o - - CIO'sussen naar keuze. 

(++)=te volgen in de 1e licentie (1) = eerste halfjaar 
(O) = te volgen in de 2e licentie (2) = tweede halfjaar 



N -VJ 

I 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN -
Aggregaat H.S.O. in de wiskunde 

.Leergangen Titularis 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) R. VERBIST 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) .... K. DE CLERCK 

3. De algemene methodenleer (0 ) ....... J. HOSTE 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
- partim : wiskunde (*) ........... J. BILQ 
- (didaktische oefeningen) . ........ J. BILO 

' 

.. 

- -

(*)=te volsen tijdens de 2e licentie 
(+)=wordt om de tweejaar segeven: niet in 1975-1976 
( 0 ) =wordt om de tweejaar gepen: wel in 1975-1976 

maandag dinsdag 

~ 

\ 

-

(1} = eerste halfjaar 

woensdag donderdag 

17-19(1) 

(tien lessen van 1Yl u.) 

14Yz-16 

-

- -

I 

~ 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Krijgslaan, 27l.S9 · . 
Lyceum-

8Yl-12 Atheneum 

-

. . 



- ~ -
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- F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

le Kandidatuur in de natuurkunde -

- Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
/ 

1. De differentiaal- en integraalrekening 8Yz-10(1) 
(le deel) ............... · .... F. V ANMASSENHOVE 8Yz-10 11Y2"13(2) 8Y2-lO Plat., 22 

1'. Praktische oefeningen ... .......... F. V ANMASSENHOVE 14Y2"16Vz Plat., 22 
2. De analytische mechanica, (partim : 

statica en kinematica) ............ R. MERTENS 11Y2"13(2) 8Y2"10(2) Plat., 22 
2'. Praktische oefeningen ....... . .... R.MERTENS 22Yz uur/jaar Plat., 22 
3. De hogere alge_bra, met de determinanten-

I 
theorie .................... F. WUYTACK 8Yz-10 Plat., 22 

N 3'. Praktische oefeningen ............ F. WUYTACK 45 uur/jaar Plat., 22 ,__.. 
4. De analytische meetkunde . . . . . . . . . . J. BILO llYz-13(1) 1().11 Yz Plat., 22 ~ •· 

I 4'. Praktische oefeningen ............ J. BILO 22Yz uur/jaar Plat., 22 
5. De algemene natuurkunde (1e deel : 

mechanica en warmteleer) · .......... P. MORTIER 8Y2-10 llYz-13(1) ·- Rozier, 44 
5'. Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 

- 6. De algemene scheikunde, (partim : . 10-llYz -
anorganische) . . . . . . . . . . . . . . . . . Z. EECKHAUT 1().11Yz 10-l1Yz(1) (1) of (2) Led., 35 

6'. Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 14-18 Led., 35 · 

7. Een overzicht der wijsbegeerte : logica 
en zedenleer ........... . ..... E. VERMEERSCH 11Y2"13(1 Blandijnberg, 2 

8. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • llYz-13(2) I Blandijnberg, 2 

-- -

~ ~ .. l (1) =-ee:re~hmfj~ 
- - =---=--=--~-==-- -=~--::;;;; ~- •• -.;: --- _-:- --~-::...-::_-=--=---==-....:..:==..:=.-::-; ·..:;:--:-:;.-,;..- -. ...... - -= ----=--- ----=--~ --- - - ----- -- - -- --- _-...:;::,..~ ......... ---;;.._ .--------..~:-= 

(2) =tweede halfjaar 

-----



.. 
F...ACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN -

- 2e ·Kandidatuur in de natuurkunde 

-
Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderàlg vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

- ' 
1. De integraalrekening (2e deel) en de 1» 

ginseten van de differentierekening en 
van de v:ariatierekening ........... F. V ANMASSENHOVE 8%-10 81/z-10 Plat., 22 

1'. Praktische oefeningen ............. F. V ANMASSENHOVE - 117'2--13 Plat., 22 
2. De analytische mechanica, (partim : 

dynamica) .................. R.MERTENS 111/z-13 11%-13 .Krijgslaan, 27l.S 9 

2'. Praktische oefeningen ............ R.MERTENS 45 uur/jaar .Krijgslaan, 27l.S9 

3. De beginselen van de sterrenkunde en 
van de geodesie ... ............. P. DINGENS 14%-16(2) 81/z-10 K.rijgslaan, 271.S9 

N 3'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS 105 uur/jaar Krijgslaan, 271.S9 
...... 
Ul_ 4. De beginselen van de theoretische en 

wiskundige natuurkunde .......... P. PHARISEAU 1~11% Krijgslaan, 271.89 

4'. Praktische oefeningen ............ P. PHARISEAU 8%-10(2) 
111/z-13(1) Plat., 22 

·5. De algemene natuur~nde (2e deel : - 81/z-10(1) 
elektriciteit en stralingsleer) ......... P. MORTIER 11Yz-13 (1) 1~117'2(2) Rozier, 44 

5'. Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 14-18 Rozier, 44 
6. ~e kristallografie .............. W. DEKEYSER 8Vz-10 Rozier, 44 
6'. Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 81/z-10 Rozier, 44 

7. De algemene scheikunde, (partim : 10-11 %(1) Krijgslaan, 271.S9 
organische) . . . . . . : . . . . . . • . . . . M. V ANDEWALLE 1~11%(1) Plat., 22 

7'. Praktische oefeningen ............ M. VANDEWALLE 14-18(2) (521/z uur/jaar) Krijgslaan, 27l.S4 

,. 

I 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



N -0'1 

I 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

Leergangen Titularis 

1. Aanvullingen van de wiskunde, 
partim : Wiskundige technieken ..... C. GROSJEAN 

1 '. · Praktische oefeningen ...... . ... C.GROSJEAN 

2. Aanvullingen van de wiskunde, 
partim : speciale functies ........ C.GROSJEAN 

2'. Praktische oefeningen .......... C. GROSJEAN 

. 3. Grondige algemene natuurkunde, 
partim: Atoom- en molecuulfysica .... E. BOESMAN 

3'. Praktische ·oefeningen .......... E.BOESMAN 

4. Grondige algemene natuurkunde, 
partim : statistische fysica ........ G.ROBBRECHT 

5. Grondige algemene natuurkund~, 
partim : Elektrische en magnetische 
eigenschappen van dè stof ........ G.ROBBRECHT 

5'. Praktische oefeningen .......... G.ROBBRECHT 

6. GrÖndige algemene natuurkunde, 
partim : Basisbegrippen van de vaste 
stof fysica .............. F.CARDON 

6' Praktische oefeningen .......... F.CARDON 

7. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Basisbegrippen van de kernfysica .... A. DER UYTTER 

7'. Praktische oefeningen .......... A. DERUYTTER 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (2) = tweede halfjaar 
(1) = eerste halfjaar 

1 e Licentie in de natuurkunde 

(0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

22%u. 10-11%(1) 

22%u. 11 %-13(1) 

22% u. 10-11%(2) 

22%u. 11%-13(2) 

45 u. 8%-10(1) 1(}.11 %(1) 

30 u. op donderdagnamiddag 

22%u. 8%-10(2) 

22%u. 8%-10(2) 

20u. vijf dinsdag- of donderdagnamiddagen 14-18 (1) 

22%u. 8%-10(2) 
-40u. donderdagnamiddag (2) 

22%u. 1 (}.11 %(2) . 
-

30 u. 14-16(2) l · - L__~-----

zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 2 71.S 9 

Krijgslaan, 271 
S9 

Krijgslaan, 271.89 

Krijgslaan, 271. 
S1 

Krijgslaan, 271 

Led., 35 

Led., 35 

Proeftuinstr., 86 

Led., 35 

Krijgslaan, 271.S 1 

.. 
Led., 35 

- --

Proeftuinstr., 86 
-- - -----



N ...... 
......,J 

I 

Leergangen 

8. Grondige algemene natuurkunde, paitim : 
Elektronica en Instrumentatie ...... 

8'. Praktische oefeningen .......... 

9. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partiro : Niet relativistische quantum. 
mechanica ................. 

9'. Praktische oefeningen .......... 

10. ~anvullingen van de analytische 
· mechanica ................ 

10'. Praktische oefeningen ........... 

11. Waarschijnlijkheidsrekening en de 
theorie der waarnemingsfouten ..... 

11 '. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . 

r 

~ 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de natuurkunde 

. 
Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8%-11% 
J. DEMUYNCK 45 u. (1) Led., 35 

J. DEMUYNCK 120 u 14-18(1) 14-18(2) Proeftuinstr., 86 

, 14-17 (2) Krijgslaan, 271 
C. GROSJEAN 75 u. 11Yz-13 (10 weken) S9 

C. GROSJEAN 30 u. 14%-16 Krijgslaan, 2 71. 
(le-20e / S9 
week) 

Krijgslaan, 271. 
R.MERTENS 45 u. 10-11%(1 14Yz-16(1) S9 

R. MERTENS 45 u. Krijgslaan, 27l.S9 

11Y2-B Krijgslaan, 271. 
P. DINGENS 30 u. (1)+%(2) S9 

P. DI.NGENS 15 u . 11%-13' Krijgslaan, 271. 
%(2) S9 

~ 



·- - - -
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie.in de natuurkunde : theoretische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zate!'dag Plaats 

Verplichte cursussen Led., 35 
.1. Fysische scheikunde ........... W. GOMES 45 u . - 8V1- 10 10e verd. 

2. Aanvullingen van de wiskunde, Krijgslaan, 2 71. 
partim : Groepentheorie • • • • • • I • • • E. BOESMAN 22Y2 u 8Vz-10(*) S1 

2' Praktische oefeningen .......... E. BOESMAN 22Vz u 8%.-10(*) Krijgshian, 2 71. S 1 

Eén cursus' te kiezen uit: 3 t.e.m. 9 .• 
3. Grondige algemene natuurkunde, partim : 

I Moderne optica en quanturnelektronica E. BOESMAN 45 u. 8Y2:'10(2) Krijgslaan, 271.S1 
N ...... 

4. Grondige algemene natuurkunde, 'partim : 00 

I Fenomenologie van de vaste stof fysica F. CARDON 45 u. 8Y2:'10(1) 1 ().11 Vz(l) Led., 35 

5. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Quanturnfysica van de vaste stof ..... F. CARDON 45 u. 8Vz-1Ö(2) 1 ().11 Vz( 2) Led., 35 

6. Grondige algemene natuurkunde, partim : -
Kernfysisch~ verschijnselen ....... A. DERUYTTER 45 u. 1().11 Y2 Proeftuinstr., 86 

7. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Kernfysische methoden ......... A.DERUYTTER 45 u. 10-llVz . Proeftuinstr., 86 

8. Grondige algemene natuurkunde, 
partim : Magnetisme ........... G.ROBBRECHT 45 u. 14Vz-16 Proeftuinstr., 86 

9. Grondige algemene natuurkunde, partim : 
Fysica van de geïoniseerde toestand ... P. MORTIER 45 u. 1().11 Vz Rozier, 44 

Drie cursussen te kiezen uit : 1 0 t.e.m. 16 

-------- 10. · Theoretische en wiskundige natuurkunde, -·- - -- - ' ~· - - ... - - -- ~--
r partim : relativistische quanturnmechanica C. GROSJEAN 45 u. 1().13(1) Plat., 22 

(1) = eerste halfjaar ( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(*) =beurtelings om de veertien dagen 



-

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : theoretische richting 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : lage energie kernfysica ........ P. PHARISEAU 45 u. 14-17(1) Krij~~laan, 27l.S9 

12. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
' partim: Quanturntheorie van de vaste 

stof ................... P. PHARISEAU 45 u. 10-11% Krijgslaan, 271.S9 

13. Theoretische ep wiskundige natuurkunde, 
partim : klassieke veldentheorie ..... C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) Krijgslaan, 271.S 9 

14. Theoretische en Wiskundige natuurkunde, I 
partim : Quanturntheorie der velden met 

N 
inbegrip van de quanturnelektrodynamica. C. GROSJEAN 45 u. 10-13(2) Krijgslaan, 27l.S9 -\0 

I 
15. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 

partim : Veeldeeltjesproblemen : 
Krijgslaan, i7LS9 vaste stof . . . . . . . . . . . . . . . . ; P. PHARISEAU 45u. 14-17(1) 

16. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partiro : Veeldeeltjesproblemen : 
kernfysica •••••••••• 0 ••••• P. PHARISEAU 45 u. 14-17(2) Krijgslaan, 27l.S 9 

Eén cursus te kiezen uit : a t.e.m. f 
a. Kristallografie .............. W.DEKEYSER 30 u. 10-11 Krijgslaan, 271.S 1 

b. Elektrotechniek ............. M.VAN 
WORMHOUDT 30 u. 11%-12~ Plat., 22 

c. Spectroscopie en astrofysica . ...... P. DINGENS 30 u. 15-16 Krijgslaan, 2 71.S 9 
- - : 

d. Radioactieve verschijnselen 
partim : fysica .............. A. DERUYTTER 30 u. 11 Vl-12% Proeftuinstr., 86 

e. Radioactieve verschijnselen, 10%-12% 
partim : chemie ••••• 0 ••••••• J. HOSTE 30 u. (2) Plat., 22 

( 0 ) = totaal aantal uren per Jaar (1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN ~ 

. . 2e Licéntie in de natuurkunde : theoretische richting 

Leergangen Titularis fO) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . 

f. Statistische mechanica .......... P. PHARISEAU 30u. 15-17(1) Krijgslaan, 2 7l.S 9 

Eén grondige cursus te kiezen uit : 
1. De wiskundige natuurkunde, partim: Krijgslaan, 271.' 

Quanturntheorie der velden. ....... C. GROSJEAN 15 u. S9 

1, Praktische oefeningen .......... C. GROSJEAN 120u Krijgslaan, 271.S9 . .. 

2. De wis~undige natuurkunde, partim: 
Veeldeeltjesproblemen P. PHARISEAU 15 u. I Krijgslaan, 271.S9 .......... 

I 
P. PHARISEAu' tV 2' Praktische oefeningen .......... 120u Krijgslaan, 2 71.S9 

tV 
0 

I 

I 
I 
I 

I" 

l ___ 
-. 

,. 

~- - -- - (:) ~-to: unbd uren p~r jau 

-- - - - . - - --· -- -~-

(1) = eerste halfjaar 

-



N 
N 

Leergangen 

Verplichte cursus : 
... 

1. Fysische scheikunde ........... 

Drie cursussen te kiezen uit 2 t.e.m. 8 : 
2. Grondige algemene natuurkunde, partiro : 

Moderne optica en quanturnelektronica 

3. Grondige algemene natuurkunde, 
partiro: Fenomenologie van de vaste · 
stof fysica ................ 

4. Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Quantumfysi<?a van de vaste stof ..... 

5. Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Kernfysische verschijnselen . . . . . . . . 

6. Grondige algemene ·natuurkunde, partiro : 
Kernfysische methoden . . • . . . . . . . . 

7. Grondige algemene natuurkunde, 
partiro : Magnetisme ........... 

8. Grondige algemene natuurkunde, partiro : 
Fysica van de geïoniseerde toestand 0 0. 

Eén cursus te kiezen uit 9 t.e.m. 15: 
9. Theoretische .en wiskundige natuurkunde, 

partiro : relativistische quant~mechanica 

îO. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
- partiro : lage energie kernfysica 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(1) =eerste halfjaar 

----- · -

..... 

I 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : experiinentele richting 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

W. GOMES 45 u. 8%- 10 
Led., 35 
lOe verd. 

E. BOESMAN 45 u. 81/z-10(2} 8%-10(2) Krijgslaan, 27l.S9 

I 

F. CARDON 45 u. 8Y2-100) 10-11%(1) Led., 35 

F. CARDON 45 u. 8%-10(2) 10-11 %(2) Led., 35 

A:DERUYTTER 45 u. 10-11% Proeftuinstr., 86 

A.DERUYTTER 45 u. 10-11% Proeftuinstr., 86 

G.ROBBRECHT 45 u. 14%-16 Proeftuinstr., 86 

P. MORTIER 45 u. 10-11% Rozier, 44 

' 

C. GROSJEAN 45 u. 10-13(1) -- Plat., 22 

P. PHARISEAU 45 u. 14-17(1) Krijgslaan, 271.S 9 

(2) =tweede halfjaar 



j 
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' 

Leergangen 
~ 

11. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Quanturntheorie van de vaste 
stof ................... 

12. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim : Klassieke veldentheorie ..... 

13. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
partim: Quanturntheorie der velden met 
inbegrip van de quanturnelektrodynamica 

N 14. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 
N partim : Veeld~çltjesproblerhen : vaste N 

I stof ... -................ 
15. Theoretische en wiskundige natuurkunde, 

partim : Veeldeeltjesproblemen: 
kernfysica ................ 

,• 

lién cursus te kiezen uit a t.e.m. f: 

l 
a. Kristallografie .............. 
b. Elektrotechniek ............. 

c. Spectroscopie en astrofysica . ...... 
d. Radioactieve verschijnselen, 

partim : fysica .............. 
e. Radioactieve verschijnselen, 

_partim : chemie ............. 
r =--

-

f. Statistische mechanica .. ......... 
{ 0 ) = totaal aantal uren per jaar 

·- . F ACUL TElT VAN DE wETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : experimentele richting 

·Titularis 

P. PHARISEAU 

C. GROSJEAN 

C.GROSJEAN 

P. PHARISEAU 

P. PHARISEAU 

W. DE- KEYSER 

M.VAN-
WORMHOUDT 

P. DINGENS 

A.DERUYTTER 

J. HOSTE , 

P. PHARISEAU 
( 1) = eerste halfjaar . 
(2) = tweede halfjaar 

(0) 

45 u; 

45 u. 

45 u. 

45 u. 

45 u. 

30u. 

30u. 

30 u. 

30u. 

30u. -

30u. 

maandag dinsdag woensdag 

10-11% 
. .. 

-
10-13(1) 

\ 

-
10-13(2) 

14-17(1) 

'-

1~17(2) 

10-U 

11%-12% 

10%-12% 
---·· (2) -

15-17(1) 

.) 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 27l.S9 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Krijgslaan, 27l.S9 

Krijgslaan, 27l.S9 

Rozier, 44 

' 
Plat., 22 

15-16 Krijgslaan, "271.S9 

11%-12% Proeftuinstr., 86 

-- - . --- -· Plat., 22 ·- · --
Krijgslaan, 271.S9 



N 
N 
.W 

Leergangen 

Eén grondige cursus te kiezen uit 
1 t.e.m. 4 

1. Experimentele natuurkunde, partim : 
vaste stof fysica . ' ........... 

1' Praktische oefeningen .......... 
2. Experimentele natuurkunde, 

partim : kernfysica .... ......... 

2' Praktische oefeningep. .......... 
3. Experimentele natuurkunde, 

partim : magnetisme ........... . 

3' Praktische oefeningen .......... 
4. Experimentele natuurkunde, partiro : 

fysica van de geïoniseerde toestand · ... 
4' Praktische oefeningen .......... 

. 
-. - ·-

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de natuurkunde : experimentele richting 

Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag ~donderdag~ vrijdag l zaterdag Plaats 

-
Krijgslaan, 271. 

W. DEKEYSER 15 u. - S1 

W.DEKEYSER 120 u. Krijgslaan, 271.S 1 

A. DERUYTTER 15 u. 
1-' I 114-15 (!) 1 I Proeftuinstr., 86 

A.DERUYTTER 120 u. Proeftuinstr., 86 

G.ROBBRECHT 15 u. Proeftuinstr., 86 

G.ROBBRECHT 120 u. Proeftuinstr., 86 

P. MORTIER 15 u. Rozier, 44 

P. MORTIER 120 u. Rozier, 44~ 

-· ·- .. - ~::;. t .. -
I 
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N 
~ 

I 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S. 0. in de natuurkunde 

Leergangen .Titularis maandag dinsdag woensdag danderdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) R. VERBIST I 17-19(1) 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (+) K. DE CLERCK 

3. De algemene methodenleer (0 ) ....... J. HOSTE (tien lessen van 1 Yz u.) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkom~n op het programma der athenea, 
partim : natuurkunde (*) .......... G.ROBBRECHT 14~15%(1) 

,-
_/ 

. ·-

. 
(*) = te volgen tijdens de 2e licentie 
(+)=wordt om de twee jaar gegeven : niet in 1975-1976 ,. - --- - - .. ;;; .. -
(1) = eerste halfjaar 
(O) =wordt om de twee jaar gegeven : wel :in 1975-1976 / 

' 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

Led., 35 

/ 

'= - ~- -==--== 



N 
N 
V. 

I 

Leergangan 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partiro : 
logica en zedenleer ............. 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partiro : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3, De algemene natuurkunde (1e deel} ..... 
3: ·Praktische oefeningen ............ 
4. De algemene scheikunde, partiro : 

anorganische . . -: . . . . . . . . . . . . . . 

4~ Praktische ~feningen ............ 
5. De beginselen van de analytische meetkunde, 

van de infinitesimaalanalyse en van de ana-
lytische mechanica (1e deel) .......... 

5: Praktische oefeningen ............ 
6. De beginselen der delfstofkunde . . ~ . . . . 

6: Praktische oefeningen (*) .. • .. .... . • .. 

(1) = eerste halfjaar 
(*) = naargelang de groep 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de scheikunde 

Titularis rmandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

E. VERMEERSCH llVl-13(1) BlJllldijnberg, 2 

N • llVl-13(2) Blandijnberg, 2 

G.ROBBRECHT llYz-13(1) HH1%(i) 11Vl-13(1) Led., 3S 

G.ROBBRECHT 14-18(1) Led., 35 

8Vl-10 
Z. EECKHAUT 8Vl-10 (1)of(2) 1 ().11 Vl( 1) Led., 35 

Z. EECKHAUT 14-18 14-18 ' Led., 35 

· 8Yz-9Vl( 1) 
E. BOESMAN lOVl-11 V2(2) Led., 35 

E •• BOESMAN 14Yz-17 Led., 35 

A.HACQUAERT 1().11 Y2(1) 11%-13(2) Led., 35 

A. HACQUAERT 60 uur/jaar Rozier, 44 
----- -- ---- -- ------- - - --- ---------

(2) =tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de scheikunde 

'\ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

' 
1. De algemene natuurkunde (2e deel) ..... G.ROBBRECHT 1G-ll%(2) 8V2-10(2) 11V2-13(2) Led., 35 

1'. Praktische oefeningen ............ G.ROBBRECHT 14-18(2) Led, 35 

. 2. De algemene scheikunde, partim : 
organische .................. M.VERZELE 1G-11%(1) 1G-11%(1) 1G-11%(1) Led., 35 

2'. Praktische oefeningen ............ M.VERZELE 8%-11 %(2) 8%-11 %(2) 
14-18(2) 14-18(2) 14-18 · Krijgslaan, 271 

I 3. De beginselen van de ~lytische meetkunde , 

N van de infinitesimaalanalyse en van de ana-
N lytische mechanica (2e deel) ..... , ... E. BOESMAN 14-15 Led., 35 
0'1 

I 3'. Praktische oefeningen ............ E. BOESMAN 15-17 Led., 35 

4. De beginselen van de plant- en dierkundige , 
algemene biologie ........ .. ' .... J. HUBLÉ 8%-10 Led., 35 

4'. Praktische oefeningen ............ J. HUBLÉ 8%-11 %(1) 1G-13(2) Led., 35 
-

5. De kristallografie .......... ..... W.DEKEYSER 8V2-10 Rozier, 44 

5' t" Praktische oefeningen .......... . ... W.DEKEYSER 8V2-10 Rozier, 44 

6. De beginselen der aardkunde en der fysische 
- aardrijkskunde . . . .._ . . . . . . . . . . . . A. HACQUAE~T 11%-13(2) 8%-10(1) Led,35 

6'. Praktische oefeningen , . .' . . . .: . . . . . . A. HACQUAERT geologische excursies (tot 30 u.) 

; ... 

L - ~ - "'-~ - =-=- --- =----=-·· _-;.. . - ·- ---·- :;._- ...;;:;;- -- -~ --:::::: -:-:..- -:- =--..:.. .. -- ' ~ - ----

I 

, 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar . -
~ . 



N 
N 
......:1 

I 

Leergangen 

1. De algemene anorganische scheikunde 
(le deel) ................... 

1'. Praktische oefeningen ............. 
. . 

2. De algemen organische scheikunde 
.. ( 1e deel) (0 ) .. . .............. 

2'. Praktische oefeningen ............ 

3. De fysische scheikunde (le deel) ...... 

3'. Praktische oefeningen ........... . 

.4. De analytische scheikunde (le deel: 
beginselen) ................. 

4'. Praktische oefeningen ...... . ..... 

5. De analytische scheikunde (2e deel : 
elektrochemische methoden) ........ 

5'. Praktischè oefeningen ............ 

-· ~ - - ~ -· - . 
-

( 1) = eerste halfjaar 
(O) = cyclische leergang 

F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de scheikunde 
0 

-
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

G. VAN DER KELEN 8%-10(2) 8'12-10(2) Krijgslaan, 211 

G. VAN DER KELEN 35 u. per week, van de 22e tot en met de 27e week Krijgslaan, 2 71 

M. ANTEUNIS 8% .. 10 (1) 10-11%(1) Plat., 22 

-
M. ANTEUNIS 35 u. per week, van de 28e tot en met de 30e week Krijgslaan, 2 71 

W. GOMES 8% .. 10 
Plat., 22 (1) . 

· : Krijgslaan, 271(2) . 

35u. per week, van de 16e tot en met de 21e week Ç210 u~r/twee jaar) 
; 

W. GOMES . Krijgslaan, 271 
·-

J. HOSTE 11%-13(1) 8%-10{1) Plat., 22 

J. HOSTE 24 u. per week, vandele tot en met de 15e week Plat., 22 
. . 

F. VERBEEK 1 01/z-12(1) Plat., 22 

F. VERBEEK ' 4 u. per week, van de le.tot en met de 15e week Plat., 22 

-
l 

' -· - -- .. - - ... ... 

( 2) = tweede halfjaar 



N 
N 
00 

-·- - - ... - - ----- -~--=--=---~-=:;;;......_ -

Leergangen 

L VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De algemene anorganische scheikunde 

(2e deel) ................... 
2. De algemene organische scheikunde 

(2e deel) (0 ) ................. 
2'. Praktische oefeningen ....... - ..... 
3; · De fysische scheikunde (2e deel) ...... 
3'. Praktische oefeningen ............ 

4. De analytische scheikunde (3e deel) 
instrumentale methoden . . . . . . . . . . . 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus te kiezen uit : 

A. De grondige algemene natuurkunde . . . . . 
B. · De begiriselen van de theoretische en 

wiskundige natuurkunde .......... 
c. De aanvullingen van delfstofkunde en 

kristallografie ................ 
D. De biologische scheikunde . . . . . . . . . . 

E. De indust~ièle scheikunde, partim : 
anorganische scheikunde .......... 

F. De industriële scheikunde, partim : 
. -

organische .................. 
(1) =eerste halfjaar 
(O) = cyclische leergang 

__. -~-- ·--""""":"'"---=---=--=-....::- ~-=-------==-=- .:;· ... -- _-;;- . - - -·- -- ---·- ..... - - ---- --------

~ 

FACULTEITVAN.DEWETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de scheikunde 
.-

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

G. VAN DER KELEN 8%-10 Krijgslaan, 271 

M. VANDEWALLE 1()1/2-12( 1) 10%-12(1) .. Krijgslaan, 271 

M. VANDEWALLE 30 u. per week, van de 1e tot en met de 12e week. Krijgslaan, 271 

W. GOMES - l1Y2-l3 Krijgslaan, 271 

W.GOMES 7% u. per week, van de 13e tot en met de 30e week. 
(210 uur/twee jaar) Krijgslaan, 271 

J. HOSTE 8%-10 Plat., 22 
.,. 

N . 30 uur/jaar 

P. PHARISEAU ' 45 uur/jaar Kr~jgslaan, 271.S 9 

W.DEKEYSER 45 uur/jaar Krijgslaan, 271 

L. MASSART - 10V2-12 Led., 35 

F. BOSCH 30 uur/jaar Plat., 22 
- - - ; .. - -~- --- - - - -~ -

G.GOETHALS 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 



N 
N 
\0 

I 

Leergangen 

G. De industriële scheikunde, partim : 
chemische ingenieurstechniek ........ 

H. De radioactieve verschijnselen, partim : 
fysica .................... 

I. De radioactieve verschijnselen, partim : 
chemie ..................... 

1. De macromeleculaire scheikunde . . . . . . 

111. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één cursus uit te kiezen uit : 

A. De algemene scheikunde, partim : 
anorganische, met prakt. oefeningen .... 

B. De algemene scheikunde, partim : organische 
met praktische oefeningen .......... 

c. De algemene scheikunde, partim : . biochemie, 
met praktische oefeningen .......... 

D. De analytische scheikunde, met 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

E. De fysische scheikunde, met 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . 

·- -

~ 

(2) =tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 
~ 

2e Licentie in de scheikunde 

Titularis maandag · dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

., 

G.GOETHALS 30 uur/jaar Krijgslaan, 271 

A.DERUYTTER 11Yz-12Yz · Proeftuinstr., 86 

10Yz-12Y2 
J. HOSTE (2) 

I . • Plat., 22 

G. GOETHALS . 8%-10 
(20 weken) KriJgslaan, 271 

Z. EECKHAUT 45 uur theorie+ 120 uur prak. oef./jaar Led., 35 

M.VERZELE 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaar Krijgslaan, 2 71 

-
L. MASSART 45 uur theorie+ 120 uur prak. oef./jaar Led., 35 

J. HOSTE . 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaar Plat., 2-l 

W.GOMES 45 uur theorie + 120 uur prak. oef./jaar Krijgslaan, 271 

- --- -

. - -
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-
FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

~ 

Aggregaat H.S.O. in de scheikunde 
l 

-Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De pfoefondervindelijke opvoedkunde(*) , . R. VERBIST 17-19(1) 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) .... K. DE CLERCK 17-19 

3. De algemene methódenleer (++) ....... J. HOSTE 16%-18 
tien lessen 

-

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die tien lessen 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : scheikunde (0 ) ........... J. HOSTE 17-18% 

4'. Praktische oefeningen ............ J. HOSTE 1e lic. : februari en maart 
2e lic. : november en januari 
inschrijven vóór 15 oktober 

-
-

/ -
~ 

. . .., 

. . -· 
~ ·~· . - • 

(1) = eente halfjaar ~ 

(*) = te volgen tijdens de 2e licentie ' 
(O) = te volgen tijdens de le licentie, examen na de 2e lieentie - --- -· . -...- _...::..:...-: -- - ·=-·- - - .-· ·- _:=......._:;_- .-::...:....... ----=-- -u- .. . ::. ,;;;_~--=---- -=--- --
(+)=wordt om de tweejaar geFven: .niet in 1.975-1976 
(++)=wordt om de twee jaar gegeven :wel in 1975-1976 -

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Plat., 22 

-

Plat., 22 

Atheneum 

Lyceum 

' 

.. ' -

. -- . ·--



N 
w -

' Leergangen 

1. Een overzicht der wijstJegeerte, partiro : 
logica en zedenleer . . . . . . . . . . . . . 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partiro : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. De algemene natuurkunde (1e deel) ..... 
3'. Praktische oefeningen ......... '• .. 
4. De algemene scheikunde, partiro : 

anorganische . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De beginselen van de analytische meetkunde, 

van de infinitesimaalanalyse en van de ana-
lytische mechanica (1e deel) ......... 

5'. Praktische ~feninge~ ............ 
6. :De bèginselen der plantkunde (1e deel: 

systematiek en morfologie) ......... 
6'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
7. De beginselen der delfstofkunde . . . . . . . 

7'. Praktische oefeningen ............ 

(*) = naargelang de groep 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

Titularis rrNZandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

E. VERMEERSCH 11%-13(1) . Blandijnberg, 2 

N • 11%-13(2) Blandijnberg, 2 

G.ROBBRECHT 111/z-13(1) 10-11%(1) 111/z-13(1) Led., 35 

G.ROBBRECHT 14-18(1) Led., 35 

8%-10 
Z. EECKHAUT 8%-10 (1) of (2) 10-11%(1) Led., 35 

•. 

Z. EECKHAUT - 120 uur /jaar ( *) Led., 35 

8%-9%(1) -
-

E. BOESMAN 10%-11 Y2(2) Led., 35 

E. BOESMAN 14%-17 - Led., 35 

J. MATON 8%-10(1) 8%-10(1} Led., 35 

J. MATON 14%-17 .. Led., 35 

A. HACQUAER T 10-11%(1) 11%-13(2) Led., 35 

A. HACQUAERT 120 uur/jaar(*) Rozier, 4~ 

( 1) = eerste halfjaar · (2) = tweede halfjaar 



N w 
N 

I 

.. 

Leergangen 

1. De algemene natuurkunde (2e deel) ..... 
1'. Praktische oefeningen ............ 
2. De algemene scheikunde, partim : 

organische . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2'. Praktische oefeningen ............. 
3. De beginselen van de analytische meetkunde, 

van de infinitesimaalanalyse en van de ana-
lytische mechanica (2e deel) ......... 

3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De beginselen der dierkunde . . . . . . . ,: . 

4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De beginselen der plantkunde (2e deel : 

fysiologie) .................. 
6. De beginselen der aardkunde en der fysische 

aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . . . 

6'. Praktische oefeningen ............ 

- - - . --- -- -

( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN -
2e Kandidatuur in de aard- en delfstofkunde 

Titularis maandag dfnsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

·G. ROBBRECHT 10-1Ph(2) 8V2-10(2) I llVz-13(2) Led., 35 

G.ROBBRECHT 14-18(2) Led., 35 

M. VANDEWALLE 10-11Vz(1) 10-llVl(l) Krijgslaan, 271.S 9 

M. VANDEWALLE 14-18(2) Krijgslaan; 27l.S4 

E. BOESMAN 14-15 Led., 35 

E. BOESMAN 15-17 Led., 35 
, 

L. DE CONINCK 10-11Vz(1) 10-11Vz(1) 11%-13(1) Led., 35 

L-DE CONINCK 14-17(1) Led., 35 
-

J. MATON 11 Vz-12%(1). 11 Vz-12%(1) 11 Vz-12Vz{1) : Led.,~ 35 

A. HACQUAERT llVz-13(2) SVz-10(1) Led., 35 

A.HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) 

- --

- - - - - - - - - -- . - - -. - - - - - - - - . - - =--=--- -=- """=-== -~-
' 

( 2) = tweede halfjaar 



N 
w 
w 

Leergangen 

1. De analytische scheikunde .......... 
1'. Praktische oefeningen . . . .~ . . . . . . . . . 

2. De fysische aardrijkskunde ......... 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. De petrografie ................ 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De stratigrafische paleontologie, 

zoölogisch gedeelte ............. 
4'. Praktische oefeningen ............ 
4". De stratigrafische paleontologie, 

plantkundig gedeelte ............ 
5. De aardkunde ................ 
5'. Praktische oefeningen " ........... 
6. De kristallografie . . . . . . . . . . . . . . 
6'. Praktische oefeningen ............ 
7. De delfstofkunde .............. 
7'. Praktische oefeningen ............ 
8. Praktische oefeningen in de aardkundige 

opnamen .................. 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de aard- en delfstofkunde 

Titularis rmandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

F. VERBEEK 11%-13(1) 8%-10(1) Plat., 22 

F. VERBEEK 1 ().12(1) ..... 14-18(1) 1().11%(1) 
14-18(1) 8%-12(1) .,lat., 22 

R. TAVERNIER 10-11% Rozier, 44 

R. TAVERNIER 14%-16 Rozier, 44 

A. HACQU AER T 14%-16 RÓzier, 44 

A. HACQU AER T 16-17% -- Rozier, 44 

J. DE HEINZELIN 8Yz-10 Rozier, 44 

J. DE HEINZELIN 14-15% Rozier, 44 

. 
J. DE HEINZELIN 10-11%(1) Rozier, 44 

R. MARECHAL 1().11% Rozier, 44 

R. MARECHAL 14%--17Yz(2) Rozier, 44 

W.DEKEYSER . 8%-10 Rozier, 44 

W.DEKEYSER 9-10 Rozier, 44 

W.DEKEYSER 10-12(2) Rozier, 44 

W.DEKEYSER op afspraak 30.uur/jaar Rozier, 44 

90 uur/jaar excursies 
R. TAVERNIER en veldwerk op afspraak Rozier, 44 

(2) = tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstO'tlrunde, natuurwetenschappelijke richting 
- . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag · woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : ' 
1. De fysische aardrijkskunde ......... R. TA VERNIER 9-10 Rozier, 44 

1 '. · Praktische oefeningen ............ R. TA VERNIER 16-17% Rozier, 44 

2. De stratigrafische paleontologie, 
zoölogisch gedeelte ............. J. DE HEINZELIN 16-17 Rozier, 44 

I. 2\ Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 14-15V2 Rozier, 44 
N 
w 

RoZier, 44 ~ 3. De aardkunde ................ R. MARECHAL 9-10 
I 

3'. Praktische oefeningen ............ R. MARECHAL 14-16(1) Rozier, 44 

4. Praktische oefeningen in aardkundige 
opnamen .................. R. TA VERNIER _ 12· woensdagen (90 uur/jaar) Rozier, 44 

., 

5. De toegepaste aardkunde W. DE BREUCK 11 Yz-13 Rozier, 44 .......... (20 weken) 

5'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK 45 uur/jaar. op afsprallk Rozier, 44 

-

I 
. 

-l __ ,. 

::: - ---~--- .'\..." .. -- .. -- - .. - ·-- -[ -(:)-= ~n~ -h:a: 
-- -- -- - - . - - - - - - ~ -- - - - ~ 

- - --.. 

- -----
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Vt 

.. 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen 1ïtularis maandag! dinsdag. , woensdag I donderd_agl vrijdag I zaterdag 

II. GRONDIGE CURSUSSEN : 
1. De fysische aardrijkskunde ......... R. TA VERNIER op afspraak : 45 ûur/jaar 

1'. Praktische oefeningen ............ R. TA VERNIER op afspraak : 120 uur/jaar 

2. De stratigrafische paleontologie, 
plantkundig gedeelte ............ J. DE HEINZELIN op afspraak : 45 uur/jaar 

2'. Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN op afspraak : 120 uur/jaar 

2". De stratigrafische paleontologie, 
zoölogisch gedeelte ............. J. DE HEINZELIN op afspraak : 45 uur/jaar 

2"'. Praktische oefeningen ............. J. DE HEINZELIN op afspraak : 120 uur/jaar 
~ 

3. De zuivere aardkunde . ........... R.MARECHAL op afspraak : 45 uur/jaar 

3'. Praktische oefeningen ............ R. MARECHAJ,. op afspraak : 120 uur/jaar 

4. De toegepaste aardkunde .......... W. DE BREUCK op afspraak : 45 uur/jaar 

4'. Praktische oefeningen ............ . W. DE BREUCK op afspraak : 120 uur/jaar 

- -· - - -· ... - -#" 

-

-

Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

-. -



FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen · Titularis rwandag I dinsdag I woensdag I donderdag] vrijdag I zaterdag Plaats 

lil. CURSUSSEN NAAR _KEUZE: 
Twee cursussen te kiezen uit : 

1. Geofysica . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

1'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

2. Geofysische prospectie . · , ......... W. DE BREUCK I I I 1 14-16(2) 1 RQzier, 44 

Î'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

3. Geochemie . . . . . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 
I 

op afspraak : 30 uur/jaar N 3'. Praktische oefeningen ............ N. Rozier, 44 
w 

[ l 114-16(2) 1 I 0\ 4. Luchtfoto-interpretatie ........... W. DE BREUCK Rozier, 44 
I 

4'. Praktische oefeningen .......... ". W. DE BREUÇK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

5. Sedimentologie . . . . . . . . . .. . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

5'. Praktische oefeningen . . . . . . . ,. .... N • op afspraak : _30 uur/jaar Rozier, 44 

6. Hydrogeologie ................ W. DE BREUCK l14-16(1) 1 I I I Rozier, 44 

6'. Praktische oefeningen ............ W. DE BREUCK op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

7. Micropaleontologie . . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

7'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

8. Bodemkunde ................ R. TA VERNIER op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 

L_ 8'. Praktische oefeningen R. TA VERNIER - op afspraak : 30 uur/jaar Rozier, 44 ............ 
9. Een cursus naar keuze, met goed-

I 
keuring van de examencommisie - -- ..: ··-- -- -- ~· -

~--=- ----- ==--- - . - - . .. - - -
~ -- .. --- - -;;; __ ~.:; 

ten belope van ten minste 30 uur ---
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN -
r 2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag . donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De kristallografie .............. W. DEKEYSER 

~ 
op afspraak : 15 uur/jaar 

1 '. Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER op afspraak : 30 uur/jaar 

2. De petrografie ................ A.HACQUAERT 14Vz-15Vz 

2'. Praktische oefeningen ............ A. HACQUAER T 15%-16% 

3. De aardkunde ................ R. MARECHAL 9-10 

3'. Praktische oefeningen ............ R.MARECHAL 14-16(1) 

4. De delfstofkunde .............. W.DEKEYSER op afspraak : 15· uur/jaar 

4'. Praktische oefeningen ............ W. DEKEYSER op afspraak : 30 uur/jaar 

5. Praktische oefeningen in de aardkundige 
opnamen .................. R. TAVERNIER 12 woensdagen (90 uur/jaar) 

6. De toegepaste aardkunde .......... W. DEBREUCK 9-10 

6'. Praktische oefeningen ............ W. DEBREUCK 10-11% 

-
-

- -· -

-

(1) =eerste halfjaar 

zaterdag . Plaats 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Rozier; 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

-
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag - woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : 
1. De zuivere aardkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. MARECHAL - op afspraak: 45 uur/jaar Rozier, 44 ~ 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. MARECHAL op afspraak: 12Ó uur/jaar Rozier, 44 . I 
2. De delfstofkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. DEKEYSER op afspraak : 45 uur/jaar .Krijgslaan, 271 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . W. DE KEYSER op afspraak: 120 uur/jaar .Krijgslaan, 271 

I 
3. De petrografie . . . . . . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT _ op afspraak: 45 uur/jaar Rozier, 44 

~ 3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT op afspraak: 120 uur/jaar Rozier, 44 
00 

I 4. De t~egepaste aardkunde . . . . . . . . . . W. DE BREUCK op afspraak : 45 uur/jaar Rozier, 44 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . W. DE BREUCK op afspraak: 120 uur/jaar Rozier, 44 

- 5. De kristallografie ... ; ..... • . - : . . W. DEKEYSER op afspraak: 45 uur/jaar Krijgslaan, 271 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . W. DEKEYSER op afspraak : 120 uur/jaar Krijgslaan, 271 

6. De fysische aardrijkskunde . . . . . . . . . R. TA VERNIER op afspraak : 45 uur/jaar Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . R. TA VERNIER op afspraak: 120 uur/jaar Rozier, 44 

· 111. CURSUSSEN NAAR KEUZE : - . . . . -
zie p. 236 



N 
UJ 
\0 

I 

-

_ Leergangen 

1. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
logica en zedenleer ............. 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde .................. 

3. De proefondervindelijke natuurkunde (led.) 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. Beginselen van de analytische meetkunde en 

van de infinitesimaalanalyse (1e deel) .... 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. Beginselen van de plantkunde (le deel : 

systematiek en morfologie) ......... 
5'. Praktische oefeningen ............ 
6. Beginselen van de delfstofkunde . . . . . . . 
6'. ~raktische oefeningen ............ 
7. Beginselen van de algemene scheikunde ... 
7'. Praktische oefeningen •••••••••• , o . 

8. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
menselijke aardrijkskunde, 1e deel met 
inbegrip van praktische oefeningen(*) .... 

9. Inleiding tot de aardrijkskunde, partim : 
fysische aardrijkskunde, le deel ....... 

9'. Praktische oefeningen ............ 

~ -

(1) =eerste halfjaar 
(*) = cycli.sçhe leergang 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in de aardrijkskunde 

Titularis mzandag dinsàlg woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

--
' 

E. VERMEERSCH 11%-13(1) Blandijnberg, 2 

N, 11%-13(2) Blandijnberg, 2 
F.CARDON 11 Yz-13(1) 11%-13(1) Led., 35 
F.CARDON 14-18(1) (67% uur/twee jaar)_ Led., 35 

8%-9%(1) 
J. THAS 10%-11 %( 2) I:-ed., 35 ' 

J. THAS . . 14Yz-17 Led., 35 
-

J. MATON 8%-10(1) 8Yz-10(1) · Led., 35 
J. MATON 14%-17 Led., 35 
.A.HACQUAERT 10-11 Yz(l) 11Y2-13(2) Led., 35 
A. HACQUAERT , 60 uur/jaar (in groepen) Rozier,44. 
M. DE SMET 10-11%(1) 10-11%(1) Plat., 22 
M. DE SMET 14-17(1) Plat., 22 

F. SNACK.EN 16-18 Coupure, 5 7 5 

R. TA VERNIER 10-11%(1) Rozier, 44 
R. TAVERNIER 10-11%(2) Rozier, 44 

. 
,~-- --- --- - -

(2) = tweede halfjaar 



~ --- .. -- -- -· -- -- - ~- ..;;;,..----=-=-----......;_-.-. ---:-::::.... --=-~ ...: '=.,--:""-- -- ;.. ..;: -::._--=.. --=-~-=-==-=~-..:.-~- --·· -- --- -;;; _ _J --

.. 
FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN , 

' 
2e Kandidatuur in de aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
1. De proefondervindelijke natuurkunde(2e d.) . F.CARDON 8%-10(2) llVl-13(2) Led., 35 

1'. Prakti~che oefeningen ............ F.CARDON 14-18(2) (67% uur/twee jaar) Led., 35 

2. Beginselen van de analytische meetkunde en 
van de infinitesimaalanalyse (2e deel) ... J. THAS 14%-15%(1) Plat., 22 

I 

2'. Praktische oefeningen ............ J. THAS 15%-17%(1) Plat., 22 I 
3. Beginselen van de dierkunde .•....... L. DE CONINCK 10-11 %(1~ 10-11Yz{1) 11%-13(1) Led., 35 

3'. Praktische oefeningen ............ L. DÈ CONINCK 14-17(1) Led., 35 

N 
- ~ 

4. Beginselen van de plantkunde (2e deel : 
fysiologie) .................. J. MATON 11 %-12%(1) . 11%-12%(1) . 11%-12(1) Led., 35 

5. Beginselen van de aardkunde en van de fysische 
aardrijkskunde . . . . . . . . · . . . . . . . . A. HACQUAERT 11%-13(2) 8%-10(1) . Led., 35 

5'. Praktische oefeningen • a • • • • • • • • • • A. HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) 

6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
in verband met vraagstukken uit de 
aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . . . A. VERHULST 9-11 Blandijnberg, 2 

7. Inleiding tot de aardrijkskunde, partiro : 
menselijke aardrijkskunde, 2e deel met in~-
grip van praktische oefeningen (*) . • . . . . F. SNACKEN 16-18 Coupure, 575 

8. Inleiding tot de aardrijkskunde, partiro : 
fysische aardrijkskunde, 2e deel ....... R. TAVERNIER 14-15%(1) Rozier, 44 

8'. Praktische oefeningen .......... . . R. TA VERNIER 14-15V2(2) Rozier, 44 

-
- -.;;. - - ..... .. ~ - .. .. . .. - -- .. - -- - - - ---- -~ . -- - _-: =--~- ~ ~ -- -

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
(*) = cyclische leergang 



N 
~ ,__. 

~ 

Leergangen 

1. De wiskundige aardrijkskunde ....... .. .. 
-

1'. Praktische oefeningen ............ 
2. De fysische aardrijkskunde (*) ....... 
2'. Praktische oefeningen(*) .......... 
3. De aardrijkskunde van planten en dieren, 

partim : de aardrijkskunde van de dieren .. 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. De aardrijkskunde van planten en dieren, 

partim : de aar-drijkskunde van planten ... 
4'. Praktische oefeningen ............ 
5. De menselijke aardrijkskunde (1e deel) (*) 

5'. Praktische oefeningen (*) .......... 
6. De aardrijkskunde der streken (1e deel) ... 
6'. Praktische oefeningen ............ 
7. De economische aardrijkskunde (1e deel)(*) 

7'. Praktische oefeningen (*) · . . . . . . . . . . 

8. De staathuishoudkunde ........... 
9. Èen overzicht der statistiek ......... 

I 

............. 

(1) = eerste halfjaar 
(*) = cyclische leergang 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de aardrijkskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

}>. DINGENS 8Yz-10 8%-10 K.rijgslaan, 27l.S9 

P. DINGENS 10-11%(2) Krijgslaan, 2 7l.S 9 

R. TA VERNIER 10-12 Rozier, 44 

R'. TA VERNIER · 15-17 Rozier, 44 

J. HUBLÉ 16%-17%(1) - 14-15%(1~ .. Led., 35 

J. HUBLÉ 15%-18%(1) Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 16%-17%(2) 14-15%(2 Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 6 dagen veldwerk en excursies (2) 

L. DE SMET 16-18 Blandijnberg, 2 

L. DE SMET 14-16(1) Blandijnberg, 2 j 

F. SNACKEN 8Yz-10 Coupure, 57 5 
I 

F. SNACKEN 14-16(1) Co u pure, 5 7 5 

L. DE SMET 10-11% Blandijnberg, 2 

L. DESMET 14-16(2) Blandijnberg, 2 

A. VLERICK 8Yz-10(2) llYz-13(1) Plat., 22 

H. PICARD 10-11% Univ., 8 

·-

(2) =tweede halfjaar 
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1 FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN _ , 
.. ..,.. 

J 

2e Licentie in de aardrijkskunde ' 

~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats -

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : ... 

1. De fysische aardrijkskunde (2e deel) (*) ... R. TAVERNIER 10-12 Rozier, 44 
-

1'. Praktische oefeningen(*) .......... R. TAVERNIER 15:..17 Rozier, 44 

2. De menselijke aardrijkskunde (2e deel) (*) L. DE SMET 16-18 Blandijnberg, 2 -
2'. Praktische oefeningen (*) .......... L. DE SMET 14-16(1) Blandijnberg, 2 

3. De ·aardrijkskunde der streken (2e deel) ... ·F. SNACKEN 8%-10 Coupure, 575 

I . 3'. Praktische oefeningen ............ F. SNACKEN 14-16(1) Coupure, 575 
N 
~ 4. De economische aardrijkskunde (2e deel) (*) L. DE SMET 10-1Ph Blandijnberg, 2 N 

I 4'. Praktische oefeningen(*) .......... L. DE SMET 14-16(2) Blandijnberg, 2 

11. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één cursus, te kiezen uit : ' 

A De fysische aardrijkskunde- ......... R. TA VERNIER 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Rozier, 44 

B. De aardrijkskunde van planten en dieren, •' 

partim : de aardrijkskunde v~ dieren, 
met praktische oefeningen .......... J. HUBLÉ 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Led., 35 

c. De aardrijkskunde van planten en dieren, 
partim : de aardrijkskunde van de planten . . P. VAN DER VEKEN 45 uur theorie+ 1.20 uur oefeningen/jaar Led., 35 

D. De menselijke aardrijkskunde ........ L. DE SMET 16-17%. + 120 uur oefeningen/jaar Blandijnberg, 2 

E. De aardrijkskunde der streken ........ F. SNACKEN 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar Coupure, 575 

F. De economische aardrijkskunde ....... L. DE SMET 16- 17%. + 120 uur oefeningen/jaar Î Blandijnberg, 2 -· • l 

G. De fysica van de aardbol en de meteorologie P. DINGENS · 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar Krijgslaan, 27l.S9 
. ·- - -- . - .. - . - - ;.-=-=-==- --

~ 

.. 
-

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*)'=cyclische leergang 

-. -



N 
~ 
w 
I 

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN -

Aggregaat H.S.O. in de aardrijkskunde 

. Leergangen Titularis rmandag dinsdag woensdag donderdag 

1. De proefon~ervindelijke opvoedkunde(*) R. VERBIST 17-19(1) 

2. De geschie<K:nis der opvoedkunde (+) . ... K. DE CLERCK 

3. De algemene methodenleer (0 ) . . . . . . . I. HOSTE . tien lessen van 1 Y2 u. 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : aardrijkskunde (*) ......... F. SNACKEN 9-10(1) 

I 

· . . . 
.. 

-

~ 

~ . 
- - - ~· -- -· -i -

(*) = te volgen tijdens de 2e licentie 
(+)=wordt om de twee jaar gegeven: niet in 1975-1976 
(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) =wordt om de twee jaar gegeven : wel in 1975-1976 ' 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

Bland.ijnberg, 2 

17-19 Bland.ijnberg, 2 

Plat., 22 

Coupure, 575 

- ·- ·-·- .. ' 
-
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN. 

1 e Kandidatuur in de .biologie 

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Een overzicht der .wijsbegeerte, partim : 
logica en zedenleer ............. E. VERMEERSCH llYz-13(1) Blandijnberg, 2 

2. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 
zielkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . N • llYz-13(2) Blandijnberg, 2 

3. De proefondervindelijke natuurkunde (1e d.) F. CARDON 11%-13(1) ll lh-13(1) Led., 35 

3.: Praktische oefeningen ............ F.CARDON 14-18(1) (67% uur/twee jaar) Led., 35 

4. Beginselen van de analytische meetkunde en · 8Yz-9Yz(1) 
van· de infmitesimaalanalyse (le deel) ... J. THAS 10%-11 %(2) Led., 35 

4'. Praktische oefeningen ............ J. THAS 14%-17 Led., 35 

5. Beginselen van de dierkunde (le deel: . 1(}.11%(1) 1 (}.11%(1) 11Vz-13(1) 
invertebraten) ................ L. DE CONINCK (van de 1e tot en met de 10e week) Led., 35 

5'. Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK 14-18(1) Led., 35 

6. Beginselen van de plantkunde ( 1e deel : 
systematiek en morfologie) ........ -. J. MATON 87'2-10(1) 8%-10(1) Led., 35 

6'. Praktische oefeningen ............ J. MATON 14%-167'2 Led., 35 

7. Beginselen van de delfstofkunde . . . . . . . A. HACQUAERT 10-11%.(1) Led., 35 

7' Praktische oefeningen ............ A. HACQUAERT 30 uur/jaar (in groepen) Rozier, 44 

8. Algemene scheikunde, partim : 8%-10 
anorganische . . . . . . . . : . . . . . . . . Z. EECKHAUT 8%-10 (1) of (2) 1(}.11%(1) Led., 35 

8'. Praktische oefeningen (*) .......... Z. EECKHAUT 120 uur/jaar Led., 35 
- - - - - - --- ; 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( *) = naargelang de groep 



N 
~ 
Vl -· 
I 

Leergangen 

1. De proefondervindelijke natuurkunde (2e d.) 

1'. Praktische oefeningen ............ 
2. Beginselen van de analytische meetkun<!e en 

van de inîmitesimaalanalyse (2e deel). . . . . 

2'. Praktische oefeningen ............ 
3. Beginselen van de plantkunde (2e deel: 

fysiologie) .................. 
3'. Praktische oefeningen (*). , ......... 

4. Beginselen van de aardkunde en van de fysische 
aardrijkskunde .. . . . . . . . . . . . . • . • . aaronJKSKUnae .. . . . . . . . . . . . . • . • . 

4'. 4'. Praktische oefeningen Praktische oefeningen ............ . . . . . . . . . . . . 
5. 5. Algemene scheikunde (partim: organische) Algemene scheikunde (partim: organische) 

5'. 5'. Praktische oefeningen Praktische oefeningen ............ . . . . . . . . . . . . 
6. 6. Beginselen van de dierkunde 2e deel: Beginselen van de dierkunde 2e deel: 

vertebraten vertebraten ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6'. 6'. Praktische oefeningen Praktische oefeningen ............ . . . . . . . . . . . . 
7. 7. Aanvullingen van de dierkunde Aanvullingen van de dierkunde ....... . . . . . . . 
7'. 7'. Praktische oefeningen Praktische oefeningen .......... · .. . . . . . . . . . . ·,. 
8. 8. Aanvullingen van de plantkunde, partün : Aanvullingen van de plantkunde, partün : 

systematiek en morfologie, met inbegrip systematiek en morfologie, met inbegrip 
van de praktische oefeningen van de praktische oefeningen ......... . . . . . . •. . 

9. 9. Aanvullingen van de plantkunde, partim: Aanvullingen van de plantkunde, partim: 
genetica genetica ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) = eerste halfjaar (1) = eerste halfjaar .. . . 
(*) = naargelang de groep. (*) = naargelang de groep. 

FACULTEITVAN DE· WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de biologie 

Titularis rmandag dinsdag woensdag domierdag vrijdag zaterdag Plaats 

F.CARDON 8Yz-10(2) 11 %-13(2) Led., 35 

F.CARDON 14-18(2) (67% uur/twee jaar) Led., 35 

J. THAS 14%-15%(1) . Plat., 22 
~ 

J. THAS 15Yz-l7%(1) . Plat., 22 

11%-12% 11%-12% 11%-12% 
J. MATON (van de 1e tot en met de 10e week) Led., 35 

J. MATON 14Yz-16% Led., 35 

A. HACQUAERT A. HAC(JU~KT I 10-11%(2) llu-HYz\.lJI I I Led., 35 .Lea., 

A. HACQUAERT A. HACQUAERT geologisc~e excursies (tot. 30 u.) geologisc~e excursies (tot. 30 u.) 

M.VERZELE M.VERZELE 10-11%(1) 10-11%(1) 10:11%(1) 10:11%(1) 10.11%(1) 10.11%(1) Led., Led., 35 

M.VERZELE M.VERZELE 14-18(1) 14-18(1) Krijgslaan, 271 Krijgslaa 

L. DE CONINCK L. DE CONINCK 10.11 %(3) 10.11 %(3) 10.11%(4) 10.11%(4) 11%-13(4) 11%-13(4) Led., Led., 35 
~ ~ 

L. DE CONINCK L. DE CONINCK 14-18(1) 14-18(1) Led., Led., 35 

A. COOMANS A. COOMANS 8Yz-9% 8Yz-9% Led., Led., 35 

A. COOMANS A. COOMANS 14-18(2) 14-18(2) Led., Led., 35 

J. MATON J. MATON 8%-10(2) 8%-10(2) Led., Led., 35 

J. MATON J. MATON 8Yz-1 0%(2) 8Yz-1 0%(2) Led., 35 Led., 

(2) = tweede halfjaar (2) = tweede halfjaar :(4) =(van de 11e tot en met de 25e week) :(4) =(van de 11e tot en met de 25e week) 
(3) = (van de 11e tot en met de 15e week) (3) = (van de 11e tot en met de 15e week) 



F ACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e licentie in de dierkunde 

I 
N 
~ 
0\ 
.I 

Leergangen 

1. De morfologie der dieren, partim : 
ontleedkunde, le deel 

1'. Praktische oefeningen ..... . 

2. De morfologie der dieren, partim : 
weefselleer en embryologie 

2'. Praktische oefeningen . . . . . . 

3. De fysiologie der dieren, partim : algemene 
fysiologie . . . . . . . . · 

3'. Praktische oefeningen 

4. De fysiologie der dieren, partim : algemene 

Titularis 

L. DE CONINCK 

L. DE CONINCK 

•• I K. DIERICKX 

K. DIERICKX 

G. VANGREMBERGEN 

G. VAN GREMBERGEN 

bi9chemie . . . • . . . . . . . . . . . . . . I L. MASSAR T 

4'. Praktische oefeningen ............ I L. MASSART 

5. De fysiologie der dieren, partim : bijzondere 
biochemie ...•... · ........... I L. VANDENDRIESSCHE 

6. De fysiologie der dieren, partim : genetica . I J. SCHELL 

==- ~"_ I (1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

, ... 
maandag I dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag 

814-9% 

elke namiddag van de !Oe tot en met de 14e week 
s 1 (90 uur/jaar) 
~ 
~ 
::s 
go 9-11 ~ 

< 
0 11-13 0 
>-t 
0' 
~ ::r 

10-lPh 0 
s:: 
~ 

elke namiddag vandele tot en met de Se week g 
< (90 uur/jaar) 
0 
0 ' >-t 
~ 

1 8%-10(1) ~ 
(') 

~ elke namiddag van de 6e tot en met de 7e week ~-
~ (30 uur/jaar) 

8%-10(2) 

lllh- 12V2I 

--

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

' 
Led., 35 

I Led., 35 

Led., 35 
. 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 



N 
~ 
-l 

I 

-

r 

Leergangen 

6'. Praktischè oefeningen . . . . . . . . . . . . 

7. De oecologie der dieren met inbegrip van 
de dierenaardrijkskunde .......... . 

7'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
-

8. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
dierlijke paleontologie, partim : stelselmatige 
dierkunde deel :invertebraten . ....... 

8'. Praktische oefeningen .. .. ........ 

9. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim : stelsel-
matige dierkunde, deel :vertebraten . . . . 

9'. Praktische oefeningen ......... . . . 

10. De stelselmatige dierkunde, met inbegrip 
van de dierlijke paleontologie, partim : 
dierlijke paleontologie ............ 

- - - -- -- - ... 

. 

FACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 
~ 

1 e Licentie in de dierkunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

r 

J. SCHELL . elke namiddag van de Se en de 9e week 
(30 uur/jaar) Led., 35 -

J. HUBLÉ s 10ih-1Ph Led., 35 

J. HUBLÉ . ~ 

~ elke namiddag van de 24e en de 25e week 
g- (30 uur/jaar) 

OCI één week veldwerk Led., 35 < 
0 
0 .... 

8Yl- 9V2 (2) a' 
~ CD ::r A.COOMANS 0 10..11(1) Led., 35 

~ 

A. COOMANS ~ elke namiddag van de 15e tot en met de 20e week ::s 
< (80 uur/jaar) Led., 35 
0 -- 0 .... 
CD 
;.< 8V1- 9V2(1) 
0 

L. DE CONINCK . e; 10-11 (2) Led., 35 
~. 

L. DE CONINCK ~ elke namiddag van de 21e tot en met de 23e week 
( 40 uur/jaar) Led., 35 

. 
J. DE HEINZELIN 8V:z-9Y2-- Rozier, 44 

- - ._ 
~-- . - ~ --

-



N 
~ 
00 

I 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting -
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vri}dag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
De morfologie der dieren, partim : 
ontleedkunde ................ L. DE CONINCK 11%-13 

Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 3e tot en met de 7e week 
(90 uur/jaar) 

De morfologie der dieren, partim : :3 
~ 

weefselleer en embryologie ......... K. DIERICKX ~ § 9-10 

Praktische oefeningen .. · . . • , • ...... K. DIERICKX ! 10-12 '; 

De oecologie der dieren, met inbegrip van de < 
0 

dierenaardrijkskunde J. HUBLÉ 
0 9-10 ............ .... 
a' 

Praktische oefeningen J. HUBLÉ 
(!I 

elke namiddag van de 1e en de 2e week ............. ::s-
0 s:: (30 uur/jaar) 
~ 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van t::l 

de dierlijke paleontologie, partim : stelsel- < 
0 

matige dierkunde, deel :invertebraten ... A.COOMANS Sl 9%-1112 
(!I 

Praktische oefeningen A. COOMANS >< elke namiddag van de 8e tot en met delleweek ........... . n 
I s:: (60 uur/jaar) ~ 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
~-
Cl) 

de dierlijke paleontologie, partim : stelsel-
matige dierkunde, deel: vertebraten .... L. DE CONINCK 11%-12% 

Praktische oefeningen ..... ........ L. DE CONINCK elke namiddag van de 12e tot en met de 14e week 
(60 uur/jaar) 

De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partim : dierlijke - . ·- - . -

paleontologie ................ J. DE HEINZELIN 11-12V2 (15 uur/jaar) 

Praktische oefeningen ............ J. DE HEIN ZELIN 11-12% (30 uur/jaar) 

.. 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Led., 35 ( 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

·- Rozier, 44 -· 
., __ 

Rozier, 44 



N 
~ 
\0 

I 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

. 4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

7 . . 

7' 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

~ -
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

~ 

II. GRONDIGE CURSUSSEN : 
één grondige cursus te kiezen uit : 
De morfologie der dieren, partim: ' 

ontleedkunde ................ L. DE CONINCK 8-9Yz 
Praktische oefeningen ...... ....... L. DE CONINCK elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week 

s (120 uur/jaar) 
De morfologie der dieren, partim : § 
weefselleer en embryologie ......... K. DIERICKX go 8-9Yz 
Praktische oefeningen K. DIERICKX 

(Jtl 
elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week ............ < 

0 : ( 120 uur/jaar) Sl 
De morfologie der dieren, partim : a' 

~ 

endocrinologie . . . . . . . . . . . . . . . . K. DIERICKX ::r 9Yz-11 0 

Praktische oefeningen 
~ 

elke namiddag van de 16e tot en met de 20e week ............ K. DIERICKX Q. 
~ 
::s (120 uur/jaar) 
< -De stelselmatige dierkunde, partim : 0 

invertebraten L. DE CONINCK Sl 8-9Yz ............. " .. 
~ 

Praktische oefeningen L. DE CONINCK >< elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week ............ (') 
~ (120 uur/jaar)' "1 
Cl> 

De stelselmatige dierkunde, partim: ëiï 
~ 

verte bra ten ................. L. DE CONINCK ' 9Yz-11 
Praktische oefeningen ............ L. DE CONINCK elke namiddag van de 16e tot en met de 21e week 

(120 uur/jaar) 
De stelselmatige dierkunde, partim : 
dierlijke paleontologie ............ J. DE HEINZELIN 8-9Yz 
Pr~tische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN elke námiddag van de 16e tot en met de 21e week 

( 120 uur/jaar) 
De stelselmatige dierkunde, partim : 
oecologie .................. J. HUBLt 45 uur/jaar 
Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. HUBLt 120 uur/jaar 

, 

Plaats 

Led., 35 

Led, 35 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Led, -35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Led., 35 . Led., 35 



., 

FACULTEITVAN DE WFTENSCFAPPE]\T •· .• 
... 2e Licentie in de dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

één cursus te kiezen uit : 
1. Radiobiochemie ................. C. VAN SUMERE 30 uur/jaar Led., 35 

-2. Parasitologie G. VAN GREMBERGEN "' 30 uur/jaar Led., 35 .................. Q.) 

"1;! 
..... 

3. Endocrinologie K. DIERICKX 
;:I 

18-19 Godsh., 4 ............... (.) 

>< 
Q.) 

4_. Nerila tologie- . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . A. COOMANS 
..... 

10-11 Led., 35 I 0 
0 
> -N 

VI 5. Histochemie R.VERCAUTEREN s:: 30 uur/jaar Casinopl., 24 ................. Q.) 
0 "d 

I ;:I -
6. Natuurbehoud J. HUBLE 0 30 uur/jaar · Led., 35 ................ i 

.0 

r 1 l I 7. Oecologie der planten met planten-
..... 

8Y:z-10 0 
0 

aardrijkskunde ................ P. VAN DER VEKEN > 1e tot 20e week Led., 35 
- bi) ,. 

~ 

~ 
8. Bodemkunde ................. J .B. AMERIJCKX s:: 10-12(1) . Rozier, 44 CIS 

CIS 

9. Mariene. biologie G. PERSOONE 
e 

30 uur/jaar Rozier, 44 ............... 

10. Antropologie R. CLIQUET 
,. 

17-19 (2) Led., 35 ................ -
11. een verplichte cursus uit het programma der 

2e.lic. dierkunde, fysiologisch-biochemische .. .· 
richting .................... 

---- ---- . - -. --- -- - . - - -- : =::--=- ---~- ..... - ~- _ .. _-.:.=--- .- ----=--=----- .. __..._ - ~ -- --·-- -- - ~-- - ·--- --~· ---. --:.- =-==--~ .... ~ 
-~ 

(2) : tweede halfjaar 

. --· 



N 
VI 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

, 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De fysiologie der dieren, partim : algemene 

fysiologie .................. G. VANGREMBERGEN 1(}.11 1/z 1(}.111/z 

1' Praktische oefeningen ............ G. VAN GREMBERGEN ,elke namiddag van de 4e tot en met de 1 Oe week . 
(135 uur/jaar) 

2. De fysiologie der dieren, partim : algemene 
biochemie . .................. L. MASSART 81/z-91/z 

2' Praktische oefeningen ............ L. MASSART elke namiddag van de 1e tot en met de 3e week 
( 45 uur/jaar) 

3. De fysiologie-der dieren, partim : bijzondere 
biochemie .................. L. V ANDENDRIESSCHE 9-11(1) 

3' Praktische oefeningen ............ L. V ANDENDRIESSCHE elke namiddag van de 13e tot en met de 16e Week 
(60 uur/jaar) -

4. De fysiologie der dieren, partim : moleculaire -
biologie ................... W. FIERS 11-12 

4' Praktische oefeningen ............ W. FIERS elke namiddag van de lle tot çn met de 12e week 
(30 uur/jaar) 

5. De fysiologie der dieren, partim : 
micro biologie ................ J. DE LEY 9-10 

~ 

~ - .. ,- --
·-

(1) = eerste halfjaar maandag voorbehouden voor excursies 

Plaats 

,. 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 



N 
VI 
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-

1. 

1' 

2: 

2' 

3. 

3' 

4. 
4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

FACULTEIT VAN DE ·wETENSCHAPPEN 

2e licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen 1ïtularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

-
I 

II. GRONDIGE CURSUSSEN : ·, 

één cursus te kiezen uit : 
De fysiologie der dieren, partim : 
algemene fysiologie . ............. G. VAN GREMBERGEN ·11%-13 
Praktische oefeningen ............ G. VAN GREMBERGEN elke namiddag van de l7e tofen met de 23e week 

(120 uur/jaar) 
De fysiologie der dieren, partim : 
algemene biochemie ............. L. MASSART l~llYz 

Praktische oefeningen ............ L. MASSART elke namiddag van de 17e tor en met de 23e week 
(120 uur/jaar) 

De fysiologie der dieren, partim : 
bijzondere biochemie ............ L. V ANDENDRIESSCHE l~llYz 

Praktische oefeningen ............. L. V ANDENDRIESSCHE elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 
(120 uur/jaar) 

De fysiologie der dieren, partim : genetica J. SCHELL 8-9% 
Praktische oefeningen ............ J. SCHELL elke namiddag van de 17e tot en met de 23e weèk 

(120 uur/jaar) 
De fysiologie der dieren, partim : ' 
moleculaire biologie .. . .......... W. FIERS 8-9Yz 

Praktische oefeningen ............ W. FIERS elk~ namiddag tijdens het tweede semester 
(120 uur/jaar) 

De fysiologie der dieren, partim : 
micro biologie ..... . .......... J. DE LEY 8-9Yz 
Praktische oefeningen ............. J. DE LEY - elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 

(120 uur/jaar) 
, 

" 

Plaats ... 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led, 35 

. 
Led, 35 · 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

' Led. , 35 
- ----

. 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
~ 

2e Licentie in de dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag, . dinsdag 1 woensdag laonderdagi 

7. De fysiologie der dieren, partiro 
radiobiochemie ............... C. VAN SUMERE 45 uur/jaar 

7' Praktische oefeningen ............ C. VAN SUMERE 120 uur/jaar 

8. De fysiologie der dieren,)'artim : -
histochemie . . . . . _ ·. . . . . . . . .. . . . R.VERCAUTEREN 45 uur/jaar I 

8' Praktische oefeningen ............. R.VERCAUTEREN 120 uur/jaar 

111. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
één cursus te kiezen uit : 

1. Radio biocheniie ................ C. VAN SUMERE 30 uur/jaar 

2. Parasitologie ................. G. VANGREMBERGEN 30 uur/jaar 

3. Endocrinolog.ie . . . . . . . . ·~· · . . . . . . K. DIERICKX I 18-19 1 I I 
4. Ne ma tologie • I , • • • • • • • • • • • • • • • A. COCMANS I I I 11-12 1 

5. Histochemie. ................. R.VERCAUTEREN 30 uur/jaar 

6. Natuurbehoud ................. J. HUBLE 30 uur/jaar 

7. Oecologie der planten me_t planten- <> I 1 1 I 
aardrijkskunde ................ P. VAN DER VEKEN (1 e - 20e week) 

8. Bodemkunde ................ J .B. AMERIJCKX I l I 10-12(1) I 
9. Mariene biologie ............... G. PERSOONE 30 uur/jaar 

10. Antropologie ................ R. CLIQUE:r 17-19 (2) 1 I l . I 
11. één verplichte cursus uit het programma der 

2e licentie dierkunde, morfologisch~ . - ·- -
systematische richting .4 •••••••• . • •• 

-

( 1) = eerste halfjaar (2) : t~eede halfjaar 

vrijdag I zaterdag Pliiats 

Led., 35 

Led., 35 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Led., ~5 

Led., 35 

l Godsh., 4 

l Led., 35 

Casinopl., 24 

Led., 35 

I 8V2~1o 
Led., 35 

I -
Rozier, 44 

Rozier, 44 

I Led., 35 



N 
VI 
~ 

I 

. ' 

Leergangen . 

1. De morfologie der planten (ontleedkunde, . 
weefselleer, embryologie) ........... 

1' Praktische oefeningen ............. 

2. De fysiologie der planten, partim : 
algemene fysiologie .............. 

2' Praktische oefeningen ............. 

3. De fysiologie der planten, partim : 
biochemie ................ . .. 

3' Praktische oefeningen ............. 

4. De fysiologie der planten, partim 
microbiologie . . .... . .......... 

4' Praktische oefeningen .. . . . . . . . . . : . . 

5. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip van 
de paleontologie der planten, partim : stelsel-
matige plantkunde ( thailof yten, bryofyte~, . 
pteridofyten, spermatofyten) .......... 

5' Pra~tische oefeningen ............. 

(1) =eerste halfjaar 

-

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de plantkunde 

Titularis rnaomlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

P. VAN DER VEKEN - 8Yz-10Yz Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 80 uur van de 1e tot en met de 7e week .. 

12-13(1) 10-13(2) Led., 35 

J. MATON 9Yz-11(1) 8Yz-10(1) 8YJ:-9Yz(1) Led., 35 

J. MATON 20 uur per week van de i 2e tot en met de 21e week 
(2 weken vacantie af te trekken) .Led., 35 

C. VAN SUMERE 11.-12 11-12 Led., 35 

C. VAN SUMERE 20 uur per week van de 8e tot en met de 11 e week 
(80 uur/jaar) Led., 35 

J. DE LEY 10YJ:-12 Led., 35 

J. DE LEY 20 uur per week van de 25e tot en met de 30e week 
(80 uur/jaar) Led., 35 

- ..:: -
P. VAN DER V EKEN 8Yz-10Yz Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 10-12 {+ 2 weken excursies) Led., 35 
.. -·- -- -

.... 
-



N 
VI 
VI 

-

Leergangen 

6. De stelselmatige plantkunde, · met inbegrip van 
de paleontologie der planten, partim: 
paleontologie der planten ........... 

7. De oecologie. der planten met inbegrip van 
de pla~tenaardrijkskunde ........... 

T Praktische oefeningen ............. 

(1) =eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

"" 

--

, 

-

~ 

·-

-

; 

~ 

-

FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de plantkun~e 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. DE HEINZELIN 10-11(1) . Rozier, 44 

I 

P. VAN DER V EKEN 9%-11(2) . 1 Ph-13(1) -~ Led., 35 

P. VAN DER VEKEN 2 weken excursies 

.. 

- - - - -



- FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting 
J 

Leergangen Titularis maandag ·dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- . 
( 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Dè morfologie der planten (ontleedkunde, ' 

weefselleer, ~mbryologie) .......... P. VAN DER VEKEN 8%-10 Led., 35 

· 1' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 17-18 10-12 Led., 35 

2. De fysiologie der planten, partim : 
microbiologie ................ J. DE LEY 8%-9%(1) Led., 35 -

2~ Praktische oefeningen ............ J. DE LEY elke namiddag der 14e week (20 uur/jaar) Led., 35 
N . 
VI 3. De oecologie der, planten, met inbegrip van 0\ · 

I de plantenaardrijkskunde .......... P. VAN DER VEKEN 10%-11%(1) Led., 35 

4. De stelselmatige plahtkunde, met inbegrip 
van de paleontologie der planten, partim: 
stelselmatige plantkunde (thallofyten, 
bryofyten, pteridofyten, spermatofyten) P. VAN DER VEKEN 10%-12 ~ Led., 35 

u 

4' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 14-17 Led., 35 

5. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 
van de paleontologie der planten, partim : 
paleontologie der planten .......... J. DE HEIN ZELIN 14-15V2 (15.uur/jaar) Rozier, 44 

. 5' Praktische oefeningen ............ J. DE HEINZELIN 14-15% (30 uur/jaar) Rozier, 44 -
-

-- - -· - -- . - ·- -. :.. --- - - " -·- - - - - - . _, . - - - - - -- - - -- - . - - -;_- ·----~ 
\ 

( 1) = eerste halfjaar 



N 
VI 
-l 

I 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

3' 

4. 

4' 

5. 

5' 

-

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen uit : . 
De morfologie der planten . . . . . . . . . . P. VAN DER VEKEN 101/z-12 

_Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 14-18 

De stelselmatige plantkunde, partiro : stelsel-
matige plantkunde, (thallofyten, bryofyten, 
pteridofyten, spermatofyten) ........ P. VAN DER VEKEN 8lh-10 

Praktische oefeningen ............. P. VAN DER VEKEN -

De ~telselmatige plantkunde, partiro : 
plantenpaleontologie J. DE HEIN ZELIN 

. ............ 
Praktische oefeningen .... ....... ... J. DE HEINZELIN 14-18 

De stelselmatige plantkunde, partiro: 
oecologie .................. P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . ~. . . P. VAN DER VEKEN 120 uur/jaar 

De stelselmatige plantkunde, partiro : 
fytogeografie ................ P. VAN DER VEKEN 45 uur/jaar 

Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 120 uur/jaar 

-- - ~ -

vrijdag zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

14-18 Led., 35 

101/z-12 Rozier, 44 

Rozier, 44 
" 

Led., 35 

Led.~ 35 

. Led., 35 

Led., 35 

~ 

: 
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FACULTEIT V ÀN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkWtde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
·' 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
twee cursussen te kiezen uit : 

1. Genetica ................... J. SCHELL 30 uur/jaar 

-2. Radiobiochemie ............... C. VAN SUM~RE op woensdag 30 uur/jaar 
. . 

3. Natuurbehoud . . . . . . . . . . . . . . . . J. HUBLE . 30 uur/jaar 

4. Oecologie der dieren met dieren-
aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . .. J. HUBLE 10%-11% 

5. Bodemkunde ................ J.B. AMERIJCKX 10.12(1) 

6. Plantenecologie ............... L. EECKHOUT 30 uur/jaar 

7. Plantenziektenleer . . . . . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar 

8. Histochemie ................. R.VERCAUTEREN 30 uur/jaar 

-
9. Mariene biologie ............... G. PERSOONE 30 uur/jaar 

"; 

- ... -.."": .:.;:_-__ . - -- .:;;. - ·-::: =- ==-- "" ":"R r-
~- -· . - - - - - -- - - ---. ·---- - -- . - - -- . 

( 1) = eerste halfjaar 

vrijdag zaterdag Plmzts 

. ~ -

Led., 35 

Led., 35 

· Led., 35 

Led., 35 

Rozier, 44 

Coupure, 533 

·Coupure, 533 
.. .. 

Casinopl., 24 

Rozier, 44 
-

-

~ 

- - ---=-- ~----=---=- .._ __ -
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~ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHÄPPEN 

2e Licentie in ~e plantkunde, fysio~ogisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

• · 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De fysiologie der planten, partim : 14-15% 

algemene fysiologie ............. J. MATON (1) . 10-11%(1) 

1' -Praktische oefeningen ........... . J. MATON elke namiddag van de 12e tot en met de 15e week 
~ (80 uur/jaar) .. 

2. De fysiologie der planten, partim : biochemie C. VAN SUMERE 9-10 9-10 

2' PraktiscJ:le oefeningen ............ C. VAN SUMERE elke namiddag van de 1e tot en met de Se week 
(100 uur/jaar) · 

3. De fysiologie der planten, partim : 
. microbiologie ................ J. DE LEY 9-10(1) 

3' Praktische oefellÎ!lgen elke namiddag van de Se en 9e week 
I ............ J. DE LEY 

( 40 uur/jaar) 
I 

4. De fysiologie der planten, partim: 
moleculaire biologie W. FIERS 10-12(1) -.............. 

4' Praktisch~ oefeningen .......... ·.· W. FIERS elke namiddag van de 6e en 7e week 
(30 uur/jaar) 

11. GRONDIGE CURSUSSEN: 
- eén cursus ·te kiezen uit : 

1. De fysiologie der planten, partim : 
algemene fysiologie ........... . . J. MATON 

1' Praktische oefeningen ............ J. MATON .-- 14-18(2) 14-18(2) 
.. 

~ 

-
( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
. .. 

Led., 35 

Led., 35 

Led, 35 

9-12(2) Led., 35 

- · Led., 35 



-
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de plantkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterda,_g Plaats 

2. De fysiologie der planten, partiro: biochemie C. VAN SUMERE 8~-10 Led., 35 

2' Praktische oefenirigen ............ C. VAN SUMERE 14-18(2) . 14-18(2) Led., 35 

3. De fysiologie der planten, partiro: 
microbiologie ................ J. DE LEY 

' 
9%-11 Led., 35 

3' Praktische oefèningen ............ J. DE LEY 14-16 14-16 Led., 35 

4. De fysiologie der planten, partiro : I 

I moleculaire biologie W. FIERS 45 uur/jaar 
~ 

Led., 35 ............. 
N 

I g 4' Praktische oefeningen ............ W. FIERS 120 uur/jaar Led., 35 I 
5. De fysiologie der planten, partiro : 

I algemene genetica J. SCHELL 45 uur/jaar . Led., 35 I .............. 
I 5' ' Praktische oefeningen J. SCHELL 120 uur/jaar Led., 35 ............ .. I 

6. De fysiologie der planten, partiro : 
radiobiochemie •••••••••• t~ · •••• C. VAN SUMERE 45 uur/jaar Led., 35 

6' Praktische oefeningen ............ C. VAN SUMERE 120 uur/jaar Led., 35 

7. De fysiologie der planten, partiro : 
histQchemie ................. R.VERCAUTEREN 45 uur/jaar Casinopl., 24 

7' Prakti~he oefeningen ............ R.VERCAUTEREN 120 uur/jaar Casinopl, 24 

lil. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus te kiezen uit : zie pag. 258. 

-- -· - - -· -· - - ·- ~ - - - . - --- - --

l (2) =tweede halfjaar 



N 

~ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de biologie 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde(*) R. VERBIST 17-19(1) 

2. De geschiedenis der opvoedkunde(+) K.DECLERCK 

3~ De algemene methodenleer (0
) J. HOSTE (tien lessen van 1 Vz u.) . 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der ~thenea, 
partim: biologie(*) · ........ ~ .... I J. MATON 

(*) = te volgen tijdens de 2e licentie. 
(+)=wordt om de twee jaar gegeven : niet in 1975-1976 
(1) = eerste halfjaar · 
(

0
) = wordt om de twee jaar gegeven : wel in 1975-1976 

I 

vrijdag zaterdag I Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Plat, 22 

I 
10Vz-11Vz(1)1 Led., 35 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

ie Licentie in dé bodemkunde -
~ 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Algemene bodemkunde met praktische 
oefeningen over bodemanalyse . . . . . . J. AMERIJCKX 45 u. 14-17(1) Rozier, 44 

1' Praktische oefeningen .......... J. AMERIJCKX 30 u. 17-19(1) Rozier, 44 

2. Geologie van de bodemmaterialen ..... R. MARECHAL 45 u. 10-11% Rozier, 44 

2' Praktische oefeningen R. MARECHAL 120 u. 14-18(1) 14-18(21 
.. 

· Rozier, 44 .......... 
3. Bodemmorfologie en -classificatie I ... J. AMERIJCKX 30u. 10-12(2) Rozier, 44 

~. 3' Praktische oefeningen I . ........ J. AMERIJCKX 60 u. 14-18(2) Rozier, 44 I 
tv 4. Fysische aardrijkskunde I ........ R. TA VERNIER 45 u. 9-12(1) Rozier, 44 0\ 
tv 4' Praktische oefeningen I R. TAVERNIER 45 u. 14-17(1) Rozier, 44 I ......... 

5. Regionale bodemkunde I 
a. deel : gematigde streken, met 

oefeningen over bodemkundige opnamen R. TA VERNIER 30u. 10-12(2) Rozier, 44 
a' Praktische oefeningen R. TA VERNIER 90u. excursies en veldwerk (op afspraak) - Rozier, 44 ......... 
b. deel: tropische en subtropische 

streken ................ C.SYS 30 u. 14-16(2) Rozier, 44 
-

6. Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie I ............. A.HACQUAERT 30 u. 9-10 Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen I ......... A.HACQUAERT 60 u . . 10-12 Rozier, 44 

7. . Luchtfoto-interpretatie 
' ~ 

a. deel : interpretatie ........... F. SNACKEN 45 u. 9-12(2) Coupure, 575 
a' Praktische oefeningen ......... F. SNACKEN 30 u. 14-16(2) Coupure, 575 

r ~ 
.... _ . b. deel : metingen : W. DE BREUCK 

:;, 15 u. -- - - - ·--~- -~ -- 11-12(1) --·- Rozier, 44 ~ . ........... 
b' Praktische oefeningen •• 0 •••••• W; DE BREUCK 30 u. - 1,4-16(1) Rozier, 44 

* = totaal aantal uren per jaar (1) = eerste halfjaar (2} = tweede halfjaar - · 
' I ---



N 
0'\ 
w 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting : bodemgenese en bodemcla~ificatie 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Bodemgenese .............. R. TAVERNIER 30u. 9-11(1) 

1' Praktische oefeningen .......... R. TAVERNIER 30u. 11-13(1) -

2. Landevaluatie .............. C.SYS 30u. 10-12(1) . 
2' Praktische oefeningen ·C.SYS 

, 
30u. 10-12(2) .......... 

3. Bodemmineralogie, met inbegrip van 
de micropedologie 11 ........... A.HACQUAERT 30u. 10-12(1) 

3' . Praktische oefeningen 11 ......... A .. HACQUAERT 60 u. 14-18(2) 

4. Toegepaste biometrie en steekproef-
technieken ................. G. VANSTEENKISTE 15 u. 

4' Praktische oefeningen .......... G'. VANSTEENKISTE 30u. 

5. Bodemmorfologie en -classificatie 11 ... .. J. AMERIJCKX 30u. 

5' Praktische oefeningen .......... J. AMERIJCKX 60u. 

6. Fysische aardrijkskunde 11 ........ R. TA VERNIER 30u. 14-15 

6' Praktische oefeningen .......... R. TA VERNIER 45 u. 16-17% 

7. Regionale bodemkunde 11 
a. deel: gematigde streken, met 

oefeningen over bodemkundige opnamen R. TA VERNIER 30u. 14-15 

a' praktische oefeningen ....... ... . R. TA VERNIER 60u. 15-17 

b. deel : tropische en subtropische 
streken , . C.SYS 45 u. 9-12(1) . . . . . . . . . . . . . . . . 

*=totaal aantal uren per jaar ( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

.-

vrijdag zaterdag Plaats -

-
' 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

. Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

' 
14-15(1) Coupure, 533 

17-19(1) Coupure, 533 

10-12(1) Rozier, 44 

14-18(1) Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

' 

Rozier, 44 

: Rozier, 44 

-
Rozier, 44 



N 
0\ 
~ 

I 

., 

F ACUL TElTVAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting : bodemgenese en bodemclassificatie 

Leergangen - Titularis * mtlandag dinsdag woensdag donderdag 
~ 

b' praktische oefeningen ........ C. SYS 30u. 14-16(2) 

EEN GRONDIG VAK TE 
KIEZEN ONDER : 

a. Bodemgenese . ............. R. TAVERNIER 45 u. op afspraak 

a' Praktische oefeningen .......... R. TAVENIER 120 u op afspraak 

b. Regionale bodemkunde ......... C.SYS 45 u. op afspraak 

b' Praktische oefeningen .......... C. SY~ 120 u op afspraak 

c. Bodemmineralogie . ........... A.HACQUAERT 45 u. op afspraak 

c' - Praktische oefeningen .......... A.HACQUAERT 120 u op afspraak 

d. Bodemmorfologie en-classificatie .... J. AMERIJCKX 45 u. op afspraak 

d' Praktische oefeningen ' J. AMERIJCKX 120 u op afspraak ..... •, .... 

e.- Geologiç van de bodemmaterialen .... R.MARECHAL 45 u. op afspraak 

e' Praktische oefeningen .......... R.MARECHAL 120 u. op afspraak 

-

<· -- -- .... :;..._ - - -- - - - -·· - -· -. -.- --

* = totaal aantal uren per jaar (2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Rpzier, 44 

Rozier, 44 

Rozier-, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
-

Rozier, 44 

Rozier, 44 

.. 

- - - _:- · ·~;=== ~ 



N 
0\ 
V\ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de bodemkunde, richting: bod~mchemie en bodemfysica 

Leergangen 

1. Bodemgenese 

1' Praktische oefeningen 

2. Landevaluatie 

2' Praktische oefeningen 

3. Bodemmineralogie, met inbegrip van de 
micropedologie 11 . . . 

3' Praktische oefeningen 11 . . • . . . . 

4. Toegepaste biometrie, en steekproef
technieken ': . . . ·. . 

4' Praktische oefeningen 

5. Bodemchemie 

5' Praktische oefeningen : 

6. Bodemfysica . . . . . 

6' Praktische oefeningen 

7. Radioagrologie .... 

7' Praktische oefeningen 

8. Bodemmicrobiologie 

8' Praktische oefeningen 

9. Pesticiden in de bodem 

* = totaal aantal uren per jaar 

Titularis * maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

R. TAVERNIER 30 u. 9-11(1) 

R. TAVERNIER 30u. 11-13(1) 

C.SYS 30 u. I 10-12(1) 

C.SYS 30u.l 10-12(2) 

A.HACQUAERT 30 u. 10-12(1) 

A.HACQUAERT 60 u. 14-18(2) 

G. VAN STEENKISTE 115 u. 14-15(1) 

G. VAN STEENKISTE 130 u. 17-19(1) 

A. COTTENIE 30 u_. 10-12(1) 

A. COTTENIE 60 u. 14-18(1) 

M. J)E BOODT 45 u. I 14-17(1) 

M. DE BOODT 45 u. 14-17(1) 

L. BAERT 15 u. 9Y2-1 OV2(2) 

L. BAERT 30 u. 15-17(2) 

J. VOETS 30 u. 15-17(1) 

J. VOETS 15 u ... 14-16(1) 

R. KIPS 15 u. 10-12(2) 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 53-3 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Çoupure, 533 

Coupure, 533 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

~ 2e Ucentie in de bodemkunde, richting : bodemchemie en bodemfysica 
-. 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag 'WOensdag donderdag 

9' Praktische oefeningen •· ...... . .. R. KIPS 15 u. op afspraak 

EEN GRONDIG VAK TE 
KIEZEN ONDER : 

. ' . 
a. Bodemchemie .............. A. COTTENIE 45 u. . op afspraak 

a' Praktische oefeningen .......... A. COTTENIE i20 u op afspraak 

.b. Bodemfysica ..... .............. M. DE BOODT 45 u. op afspraak ·· 

b' .... Praktische oefeningen .......... M. DE BOODT · 120 u op afspraak 

c. Radioagrologie . ........ . .... L. BAERT 45 u. op afspraak 

c' Praktische oefeningen ... . ...... L. BAERT 120 u op afspraak 

d. Bodemmicrobiologie .... . ...... J. VOETS 45 u. op afspra<!k 

d' Praktische oefeningen ....... . .. J. VOETS 120 u op afspraak 

. 
' 

-- -: .::· -=- _ .. --=..._ ~- - - - -. ~ - ;;:-_-:._-=--- ===- -· -- -· ·-:.. -..:- ---=-- --- --..;_· "- -~- - ----··=--=-=-- _:,-- -- -

*=totaal aantal uren per jaar 

' 

·~ 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

-. Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

<' Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

f 

-- ---. - - --
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........ 

Leergangen 

A. Voor de houders van het diploma van licen-
tiaat in de scheikuridige wetenschappen, van. 
burgerlijk scheikundig ingenieur, ·van schei-
kundig ingenieur of van ingenieur voor de 
scheikunde en voor de landbouwindustrieën : 

1. De biologische scheikunde . . . . . . . . . . 

2. De beginselen van cytolo~e en embryologie . 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . 

3. Evolutieleer ................. 
B • V oor de houders van het diploma van 

licentiaat in de dierkundige of in de 
plantkundige wetenschappen : 

4. Radio-isotopentechnieken, partiro : 
radiochemie ................. 

4' Praktische oefeningen ............ 

5. Radio-isotopentechnieken, partiro: 
radiobiochemie ............... 

5' .Praktische oefeningen ............ 
6. . Theoretische organische scheikunde ..... 

--

(1) = eerste halfJUl 
(5) = le - lOe week. 

-· 

. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

licentie in de moleculaire biologie 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

L. MASSART 8%-10~ Led., 35 

K. DIERICKX 15 uur/jaar Godsh .• • 4 
-

K. DIERICKX 15 uur/jäar - Godsh.,4 

J. DE HEINZELIN 10-11(1)" Rozier, 44 

J. HOSTE 9-10(5) Proeftuinstr., 86 

J. HOSTE alle vrije uren tijdens 14e- 15e week van 2e semester 
.. (30 uur/jaar) Proeftuinstr., 86 

' 
C. VAN SUMERE 10 uur/jaar - Led., 35 

C. VAN SUMERE 20 uur/jaar Led., 35 

M.ANTEUNIS 10-llYl(l) Plat., 22 

- - - -. - - - .:-. 
-



Leergangen 

7. Beginselen van fysische scheikunde ..... 
C. Voor alle studentert : 

8. Structuur van organische macro-moleculen 

8' Praktische oefeningen ............ 
9. Moleculaire biologie ............. 

I 9' Praktische oefeningen ............ 
N 
0\ 

1 0. Alg~mene en moleculaire microbiologie 00 .. . 
I 

1 0' Praktische oefeningen ............ 
11. Algemene genetica . . . . . . . . . . . . . . . 

11' Praktische oefeningen ............ 
12. Aanvullingen der biochemie ......... 
12' Praktis-che oefeningen ............ 

--. - .. -- - - - --

(1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

.. 
"' -

/ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
~ 

Licentie in de moleculaire biologie 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag _ Plaats 

W. GOMES 1()1/z-12%(3) Krijgslaan, 271 

. . 
J. STOCKX 8%-10%(2) Led., 35 

J. STOCKX alle vrije uren tijdens 13e week van 2e semester (15 uur/jaar) Led., 35 

W. FIERS 17-18% 17-18% Led., 35 

W. FIERS alle vrije uren tijdens 1e - 4e week van 2e semester (90 uur/jaar) Led., 35 

J. DE LEY 8Vz-10Vz(2) Led., 35 

J. DE LEY alle vrije uren tijdens 8e- 9e week van 2e semester (45 uur/jaar) Led., 35 

J. SCHELL 12-13% 17-18% Led., 35 

J. SCHELL alle vrije uren tijdens Se- 7e week van 2e semester (60 uur/jaar) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE 17-18Vz 11%-12%0) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren tijdens 1 Oe-12e week van 2e semester 
( 45 uur/jaar) Led., 35 

-. 

. 
- - ·- -

1-
- -- ' -- ---- - -----

(3) =eerste helft van 1e semester. 



N 

$ 
- I 

1. 

2. 

-

Leergangen 

De regionale bodemkunde .......... 
De ontwikkeling van de natuurweten· 
schappen sedert de 19e eeuw ........ 

. 

.. 

-_. -

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

. 
Facultatieve cursussen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' R. TA VERNIER 14-151/2 Rozier, 44 

J.B. QUINTYN ·_ 9·10% Korte Meer, 9 
~ 

~ 

\ 

. , 

.". 

-
' 
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FACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN -

Vrije leergangen ~ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag· woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats .. 
1. Seminarie over Ringen, Semigroepen en Krijgs laan, 2 71 

Grafen ................ F. WUYTACK 45 u. 8%-10 S9 
-

2. Niet singulaire storingsrekening . . . W. SARLET 22% u . later te bepalen Krijgslaan, 2 7l.S 9 

3. Stabiliteitstheorie voor dynamische A. VAN- K.rijgslaan, 271 
systemen . . . . . . . . . . . . . . . DERBAUWHEDE 22Yz u later te bepalen .. S9 -

4. Theorie van de magnetische resonantie E. BOESMAN 30u. 8Yz-9Yz K.rijgslaan, 27l.S 1 

5. Roosterimperfecties in halfgeleiders L. FIERMANS 30u. later te bepalen Krijgslaan, 27l.S1 

I 6. Chemische reakties van de vaste stoffen W. GOMES 30 u. later té bepalen K.rijgslaan, 271.S 
N 
.....:I 7. Roosterimperfecties in ionaire kristallen G.JACOBS 30 u. later te bepalen K.rijgslaan, 27l.S 1 0 

I Elektrische en fotoëlektronische eigen- K.rijgslaan, 271. 8. 
schappen van vaste st9ffen ...... F. CARDON 30 u. later te bepalen S9 

9. Theorie van vibrationelè- en overgangs-
' kernen en theorie van het kemfissie- ... 

~--

verschijnsel ....... . ...... K. HEYDE 22Yz u 15Yz-17(1) Proeftuinstr., 86 

10. Theorie van de lineaire elektronen- -
versneller ............... K. KIESEL 22Yz u 14-15Yz(2) Proeftuinstr., 86 

11. Experimentele fotonukleaire 14-15Yz 
natuurkunde ............. R. VAN DE VIIVER 22Yz u (1)' Proeftuinstr., 86 

12. Levensduurmetingen in de kern- 15%-17 -
' 

l 
spektroskopie ............ M. DORIKENS 22Yz u (1) Proeftuinstr., 86 

13. Neutronenfysica ....... . ... A.DERUYTTER 22Yz u 15%-17 Proeftuinstr., 86 
L (2) 

- - - - ... --. - - - --- - -----14. Geologie van het Noordzeebekken J.P. HENRIET 15 u. 8%-10 . Rozier, 44" =~ .. 

~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar ( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

-- --



N 
.....,J -

fACULTEITVAN DE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen ' 

--

Leergangen Titulizris (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

15. Lineaire en niet-lineaire golven 
in plasma's .............. F.VERHEEST 20 u. later te bepalen 

16. Scheikunde en analyse van lucht- ' 
en waterverontreiniging ... . ... R. DAMS ~5 u. 9-10 (2) 

17. Ordinatortoepassingen in dè chemie J. OP DE BEECK 22% u. 16%-18(1) 

18. Afstandswaarneming ......... M.ANTROP 22Yz u. later te bepalen (2) 

19. De microbiologie ............ J. DE LEY 22Yz u. 9-11% 
,. (1) 

20. Dynamische aspecten in de 
hydrobiologie . . . . . . . . · . . . . . H.DUMONT - ~2%u. 16%-18(1) 

21. Fundamentele nematologie ...... L. DE CONINCK 7 5 uur theorie + full time practicum 

22. Îiûormatie- en documentatietechnieken 
~ 

in de scheikunde ........... G. VAN HOOYDONCK 15 u. later te bepalen 

23. Inleiding tot de studie' der 
. 

J. THAS 
permutatiegroepen W. MIELANTS 30u. ' later te bepalen 

, F. PASTIJN ' 

~ 
~ 

.... 

c 

- .. -· 
~ -· .. -- - .., - '\ 

( 1) = eerste halfjaar (2).= tweede halfjaar ( 0 } = totaal aantal uren per cursus 

zaterdag Pllzats 

Krijgslaan, 271 
S9 

Proeftuinstr., 86 

Proeftuinstr., 86 

Coupure, 575 

Led., 35 

-

-
Led., 35 

Le9., 35 

Krijgslaan, 271 
S9 

-- .. 
~ 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Academisch Ziekenhuis 

DE PINTELAAN 135- Tel. 22.57.41 

GRADEN. DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Geneeskunde verleent de volgende wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN . 
- Kandidaat in de geneeskundige wetenschappen 
- Doctor in de genees-, heel- en verloskunde 
- Kandidaat in de tandheelkunde 
- Licentiaat in de tandheelkunde 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPEliJKE GRADEN (*) 
- Getuigschrift Speciale studiën in de anesthesiologie 
- Graden van geneesheer-hygiënist 

vakkengroep 
- openbare hygiëne 
- arbeidsgeneeskunde 
- schoolhygiëne 
- sociale hygiëne 
-:- radioprotectie 

en certificaat over radioprotect.ie · 
- Licentie in de arbeidsgeneeskunde 
- Licentie in de sportgene(!skunde 
- Getuigschrift van · aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 
_:_ Licentie in de verzekeringsgen'eeskunde 
- Doctoraat in de tandheelkunde 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 14 en volgende. 

B. WETENSCHAPPEliJKE GRADEN 

1) Tot het examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de anesthesiologie en van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde, van . de graad van geneesheer-

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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hygiënist en van de licentie in de sportgeneeskunde: de houders van het 
wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde. , 

2) tot het examen ter verkrijging van het certifiçaat over radioprotectie en 
tot de licentie in de arbeidsgeneeskunde : de houders van het diploma 
van geneesheer-hygiënist, afdeling : arbeidsgeneeskunde. ' 

3) Tot het examen ter verkrijging van de licentie in de verzekeringsgenees
ku~de : de houders van een g_etuigschrift van aanvullend onderwijs in de 
verzekeringsgeneeskunde. 

4) Tot het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de tandheel
kunde·: zij die sedert tenminste twee jaar houder zijn van een wettelijk 
of wetenschappelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

A) De kandidatuur in de geneeskundig~ wetenschappen bereidt voor op de 
studie der genees-, · heel- en verloskunde. Haar programma behelst drie 
examengedeelten en tenminste drie jaar studie. 

B) De studiën in de genees-, heel- en verloskunde: 
1. De vakken · van het examen van doctor in de genees-, heel- en verlos

kunde lopen over vier examengedeelten en tenminste vier jaar studie. 
Behalve de theoretische cursussen, moeten de studenten gedurende de 
ganse · tijd van het doctoraat, regelmatig klinische lessen volgen. Het 
vierde jaar is helemaal gewijd aan de praktijk, daar de studenten een 
stage moeten . volbrengen, hetzij als intern in een hospitaal, hetzij als 
stagiaire in de universitaire klinieken of, eventueel in andere klinische 

· diens.ten die vooraf door de Faculteit werden aangenomen. 
2. Het enig examen voor het behálen van de wetenschappelijke graad van 

geneesheer-hygiënist (alle afdelingen) kan na één of twee jaar studie 
worden afgelegd. 

3. Het leerplan voor het behalen van het certificaat over radio.protectie 
omvat een beperkt onderwijs over de protectie tegen ioniserende 
stralen. De houder van dit certificaat mag alleen in het bedrijf waar hij 
werkzaam is, toezicht hebben over de medische radioprotectie. (*) 

4. I:tet examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van licen
tiaat in de arbeidsgeneeskunde kan na één jaar studie worden afgelegd . 

. Het examen omvat het indienen en het verdedigen van een proefschrift 
over een door de examencommissie aangenomen onderwerp (besluit van 
de Raad van Beheer van 16 september 1969. (*)) 

5. Het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van licen
tiaat in de sportgeneeskunde kan na één of twee jaar studie worden 
afgelegd. 
Het examen omvat het indienen van een verhandeling over een vraag-

(*)Studies alleen toegankelijk voor de houders van een diploma van geneesheer-hygiënist, 
afdeling : arbeidsgeneeskunde. 
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stuk dat behoort bij één van de gedoceerde cursussen (besluit van de 
Raad van Beheer van 20 mei 1970). 

6. Het examen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de anesthesiologie kan na twee jaar studie word~n afgelegd. 

7. Het examen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend 
onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde kan na één jaar studie worden 

· afgelegd. 
8. Het examen tot het bekomen van de licentie· in de verzekeringsgenees

kunde kan ten vroegste in het academisch jaar, volgend op datgene 
waarin het in nr. 7 hierboven génoemd getuigschrift werd bekomen 
worden afgelegd. 
Het e~amen omvat het indienen en het ve;rdedigen van een ver
handeling over een origineel onderwerp dat betrekking ·heeft op de 
verzekeringsgeneeskunde. 

9. Getuigschrift van specialist. 
De• Faculteit van de Geneeskunde kent getuigschriften toe van specialist 
op verschillende gebieden aan houders van het diplom·a van doctor in de 
genees-, heel- en verloskunde die gedurende bepaalde tijd als full-time 
assistent werkzaam zijn geweest in hierna vermelde diensten en vol
doening hebben geschonken. Het aantal op te leiden kandidaten is be
perkt en de toestemming van de hoogleraar - hoofd van dienst wordt 
voor ieder geval afzonderlijk vereist. De duur van het full-time assistent
schap in de verschillende diensten is als volgt vastgesteld : 

Inwendige geneeskunde : 5 jaar 

Cardiologie : 
Gastro-enterologie : 
Pneumologie : 
Nefrologie : 3 jaar na 2 jaar inwendige geneeskunde 
Endokrinologie ; 
Hematologie : 
Geriatrie : 

Klinische biologie : ~ partim : pathologische anatomie : 4 jaar 
~ partim : klinische scheikunde : 4 jaar 

Beroepsziekten : houder van het diploma van geneesheer-hygiënist 
afdeling arbeidsgeneeskunde na 5 jaar inwendige ge
neeskunde. 

Chirurgie : 6 jaar. 
Neurochirurgie : 3 jaar na 1 jaar neurologische wetenschappen in 1 jaar 

algemene heelkunde. 
Plastische chirurgie : 3 jaar na 3 jaar algemene heelkunde. 
Kindergeneeskunde : 4 jaar 
Verloskunde-gynaecologie : 6 jaar. 
Orthopedie : 4 jaar na 2 jaar algemene heelkunde. 
Urologie : 6 jaar, die tot 4 jaar worden herleid indien de kandi

daat reeds op het gebied van de algemene heelkunde 
werd opgeleid gedurende 2 jaar. 
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Oogziekten : 3 jaar. . 
Oor-, neus- en keelziekten : minimum 4 jaar. 
Radiodiagnose : 3 jaar. 
Radiotherapie en kerngeneeskunde : 3 jaar. 
Radiodiagnose en -therapie : 5 jaar. 
Elektr9-radiologie · (radiodiagnose, radiotherapie en elektrotherapie) : 6 

jaar. 
Fysische geneeskunde en r.eadaptatie : 4 jaar. 
Reumatologie : 5 jaar, waarvan tenminste 1 jaar inwendige geneeskunde 
Neurologie : 3 jaar. 
Psychiatrie : 3 jaar. 
Neuro-psychiatrie : 5 jaar. 
Dermatologie : 4 jaar. 
Anesthesiologie : 4 jàar (op het einde van het tweede jaar moet het 

getuigschrift van speciale studiën in de anesthesiologie 
behaald worden). . 

Stomatologie : 4 jaar, waarvan 1 jaar licentie tandheelkunde. 

C) De studiën in de tandheelkunde. 
1. De kandidatuur in de tandheelkunde bereidt voor op de studie der 

tandheelkunde. Haar programma behelst twee examengedeelten en ten-
minste twee jaar studie. · 

2. De vakken van het examen van de licentie in de tandheelkunde lopen 
over drie examengedeelten en tenrminste drie jaar studie voor de kandi
daten in de tandheelkunde, en voor de kandidaten in , de geneeskundige 
wetenschappen. 

3. De houder van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en 
verloskunde kan na één aanvullend jaar studie en een enig examen het 
diploma vari licentiaat in de tandheelkunde bekomen, op voorwaarde 
dat hij gedurende vier semesters de praktische werkzaamheden en 
klinieken gevolgd heeft (konink,lijk b~sluit van 10 roaart 1932). 

4. Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de tandheelkunde 
omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
.en onuitgegeven proefschrift, waarvan het onderwerp door de examen
commissie werd aangenomen. 

D) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 
Worden toegelaten tot het examen van geaggregeerde voor het .hoger 
onderwijs, zij die sedert tenminste twee jaar de overeenstemmende wette
lijke graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van licentiaat 
in de tandheelkunde hebben verworven, overeenkomstig de gecoördi
neerde wetten van 31 december 1949 (B.S. van 1 maart 1950). Het omvat 
het indienen en het openbaar verdedigen van eèn oorspronkelijk en onuit
gegeven proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven van een 
open bare les. 
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'·'CENTRUM VOOR HUISARTSENOPLEIDING" 

Dit centrum heeft tot doel, buiten het kader van de academische programma's, 
het organiseren van de huisartsenstage voor studenten van het vierde doctoraat 
in de genees-, heel- en verloskunde, het inrichten van seminaries in verband met 
de huisartsengeneeskunde voor studenten van het eerste, tweede en derde doc
toraat in de genees-, heel- en verloskunde, het verzorgen van de bijscholing en 
de nascholing van gevestigde huisartsen, het bevorderen van het wetenschappe
lijk onderzoek inzake huisartsengeneeskunde, alsmede het uitwisselen van in
formatie in verband met de huiSartsengeneeskunde, en dit zowel op gebied van 
het onderwijs als van de praktijk. 
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N 
-....l 
-....l 

I 

Leergangen 

1. Proefondervindelijke natuurkunde ..... 

1' Praktische oefeningen (*) · . • . . . . • . • . 

2. Algemene scheikunde, partim : 
anorganische . . . . . . . . . . . . . . : . . 

2' Praktische oefeningen (*) .•.•.....•• 

3. Algemene scheikunde, partim : organische 

3' Praktische oefeningen (*) · • . . • . • . . • • 

4. Beginselen van de plantkunde ..... .. .. 
4' Praktische oefeningen ( *) ...... . ... 
5. Beginselen van de dierkunde . . . . . . . . . 

5' . Praktische oefeningen ............ 

.. 

(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
(*)=naargelang de groep 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

1 e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen . ' 

Titularis maandag dinsdag ' woensdag donderdag vrijdag zaterdag Ploats 

-
Ü.SEGAERT 10-11V2 8lf2-10 Led., 35 -

0. SEGAERT 14-18 14-18 (67Y~ uur/jaar) Led, 35 

L. MASSART 8%-10(1) 8%-11%(1f -Led., 35 

L. MASSART 32 uur/jaar Led, 35 
.• 

M. ANTEUNIS _ 11%-13(2 111'2-13(2) 81'2-10(2) Led., 35 -
M. ANTEUNIS 40 uur/jaar Krijgslaan,2 71.S4bis 

J. MATON 10-117'2(2) 10-11%(2) Led, 35 

J. MATON 32 uur/jaar Led, 35 

G. VAN GREMBERGEN 8%-10(1) 8Y2-10(1) Led., 35 

G. VANGREMBERGEN 32 uur/jaar Led., 35 

. 



N 
-......) 
00 

I 

' 

. 
Leergangèn 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Stelselmatige ontleedkunde van het mens~ 

lijk lichaam, partim : bewegingsstelsel, vaat-
stelsel, ruggemerg en roggemergzenuwen .. 

1' Praktische oef~ningen ............ 
2. Algemene weefselleer ...... •· . • ' • . . 

2' Praktischè oefeningen ............ 
3. Algemene fysiologie ............. 
3' Praktische oefeningen ............ 
4. Algemene biochemie ............ 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. Beginselen van de algemene erfelijkheidsleer 

11. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. Beginselen der biologie-erfelijkheidsleer ... 
2. Bijzondere lessen over cytologie en 

microtechniek ................ 
(*) = in groepen 
(1) = eerst~ halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Kandidatuur in'de geneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag I woen~dag I donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

(90 uur/jaar) 

J. FAUTREZ 
is»-16W2l [1s7>-16'h(2) I 

17-18(1)" 17-18(1) 
115'h-16'h(2JI15\4-16'h 1 

17-18(1)" 17-18(1) Led~, 35 

J. FAUTREZ 120 uur/jaar Led., 35 
•-

M.SEBRUYNS 

I I 11%-13(1) 11%.-13(1) Led., 35 

M. SEBRUYNS 24 uur/jaar .Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE 9-10(1) 8%.-9%.(2) 1 (3 7%. uur/jaar) 8%-9Y2(2) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE (22%. uur/jaar) j17-18%(2) 17-18%.(2) Led., 35 

L. VANDENDRIESSCHE 9-10(1) 8%.-9%.(1\l 
10-11(1) 9%.-10%.(1) (67%. uur/jaar) 8%.-9%.(1) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE (45 uur/jaar) . 114-17(2) 14-17(2) Led., 35 

J. SCHELL HY/2-ll%.(1)1 (22%. uur/jaar) Led., 35 

M. SEBRUYNS 15 uur/jaar Godsh. 4 

K. DIERICKX ' 120 uur/jaar Godsh. 4 



I 
N 
.......:! 
\0 

I 

--

.. Leergangen 

VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Beginselen der embryologie .. ........ 
2. Stelselmatige ontleedkunde van het menselijk 

lichaam; partim : zenuwstelsel (uitgezonderd 
ruggemerg en ruggemergzenuwen), zintuigen, 
ingewanden ............ ...... 

2' Praktische oefeningen ............. 

3. · Topografische ontleedkunde ........ 
4. Bijzondere weefselleer ............ 
4' Praktische oefeningen (in groepen) .... 
5. Bijzondere menselijke biochemie . . . . . . . 

5' Praktische oefeningen (in groepen) ..... 
6. Menselijke fysiologie ............ 

6' Praktische oefeningen ........... . 

7. Beginselen der pyschologie ......... 
FACULTATIEVE CURSUS: 

1. Demonstr~tielessen over embryologie .... 
( 1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

3e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag 

K. DIERICKX <)-12(1) 

~ 

J. FAUTREZ 

J. FAUTREZ 
(*) 

15-18(1) 

J. FAUTREZ 

M. SEBRUYNS 

M.SEBRUYNS 

L. V ANDENDRIESSCHE 

L. V ANDENDRIESSCHE 

I. LEUSEN 

I. LEUSEN 

H. V ANDER EECKEN 

K . . DIERICKX 

(3) = eerste helft van tweede halfjaar 
(*)=in groepen 

dinsdag 

(*) 
15-18(1) 

14-15(3) 

8%-931.. 
10-11 

11-12 

woensdag donderdag 

-

_ 67V2 uur/jaar 

135 uur/jaar 
(*) 

15-18(1) 

14-15(3) 

8%-11V2(1) 

24 uur/jaar 

· 45 uur/jaar 

8%-9* 
1().11 

14-17(1) 14-15(1) 
(*) (*) 

11-12 

30 uur/jaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 

-- ~ .-

Led., 35 

(*) 
15-18(1) Led., 35 

14-15(3) Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

~ 

8V2-11 V2 
(1) Led., 35 

Led., 35 

Ac. Ziekenh. 

14-17(1) 
(*) Ac. Ziekenh. 

( 45 uur/jaar) Ac. Ziekenh. 

Godsh.,-4 ____ 



N 
00 
0 

I 

Leergangen 

· A. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
(/) Cursussen waarover examen wordt 

afgenomen na het 1 e doctoraat. 

1. - a Pathologische fysiologie thèorie 

2. 

a' Praktische oefeningen 

b Pathologische biochemie 

- Pathologische ontleedkunde 
a Theorie . . . . . . . · . . 

b Praktische microscopische 
oefeningen . . . . . . . 

3. Beginselen van geneesmiddelleer 

4. - Bacteriologie met begrip van beginselen 
van parasitologie en de profylaxie van de 
besmettelijke ziekten en hygiëne in 
verband met de microbiologie. 

a Theorie 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

le Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

I. LEUSEN 

I. LEUSEN 

L. VANDENDRIESSCHE 

H. ROELS 

10-11 (1) 
11-12 (2) .11-12 11~12 (2) 

30 uur/jaaf 

10-11 (1) 

12-13 . 12-13 

-

zaterdag 

H. ROELS 
Dagen en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar 

30 uur/jaar 

A. DE SCHAEPDRYVER I 10-11 (2) 

E. NIHOUL 11-12 (1) 
f2-13 (1) 
15%-16% 

(1) 

'10-11 (2) 10-11 (2) 

~ 

14Yz-15%.110-11 {1) 114-18 (1) 
(2) (*) 

(15 u/jaar) 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . I E. NIHOUL Dagen en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academisch jaar 
30 uur/jaar 

5. Gezondheidsleer en sociale geneeskunde, 
partim: gezondheidsleer .......... I K. VUYLSTEEK 

(2) = tweede halfjaar (*) =in groepen 

14%-15% 
(1) 

I 
14-18 (1) 

(*) 
(15 u/jaar) 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. -' 

Ac. Ziekenh. 

I 

---



N 
00 

' 
F ACUL TElT VAN DE GENEESKUNDE 

. Ie Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde .. 
. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woènsdag donderdag vrijdag 

~-

6. Algemene heelkunde en bijzondere heel- 15Yz-18V2 
kunde partim : bewegingsstelsel . . . . . . . N . (2) 

(11) Cursussen waarover examen wordt afgelegd 
in het 2e doctoraat. 

7. Kliniek voor kind~rziekten (le deel) .... C. HOOFT 15Yz-16V2 

8. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie van de inwendige ziekten 
(1 e deel) partim : 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel ... R. PANNIER 16Yz-18 16%-18 10 uur/jaar theorie 

- algemene begrippen van de inwendige 

( 
J ziekten, inclusief geriatrie ........ 

- ziekten van de stofwisseling, inclusief G. VERDONK 16V2-18 16Vl-18 20 uur/jaar theorie 
voedingsleer . . . . . . . . . . . . . . . 

- besmettelijke ziekten .......... 1 
0 - ziekten van het spijsverteringsstelsel 0 

• • • F. BARBIER 30 uur/jaar theorie (0 ) 

- ziekten van het ademhalirrgsstelsel .... N. 30 uur/jaar theorie (0 ) 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten .............. A.VERMEULEN 30 uur/jaar theorie (0 ) 

- nierziekten . . . . . . . . ; . . . : . . . N. 30 uur/jaar theorie (0 ) 

9. Fysische propaedeutica Blok-opleiding 
a Theorie .................. F. BARBIER 15 uur/jaar: 1e week van het academischjaar 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . F. BARBIER . 30 uur/jaar 

10. Biochemische propaedeutica 14V2-15V2 
a Theorie .... . ............. R. WIEME (22V2 uur/jaar) (2) 

a' Praktische oefeningen .......... R. WIEME 75 uur/jaar 
~-- ----------- _L___ ------ L__ ______ __ 

(1) =eerste halfjaar ( 0 ) = eventueel te spreiden over meerdere studiejaren 

zaterdag Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
0 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

/ -
Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
; 

Ac. Ziekenh. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

le Doctoraat in de geneeS:, heel- en verloskunde 
~ 

,.. Leergangen 
- . - ;;:>"' 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

·-
(lil) Klinisch- werk, Propaedeutica, Lijkschouwingen 

en Laboratorium : zie p. 288'en. 289 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN : zie pp. 291 
t.e .m. 293 : . 

I 
~ 

N 
00 
N 

I 

~ 

;,: - ~ 

·, 

~~--~~~~-
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00 
VJ 

.... 
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Leergangen 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen waarover examen wordt 
afgenomen in het 2e doctoraat. 

•· 
1. Theoretische verloskunde 

a. Theorie .................. 
a' Praktische oefeningen .... · ....... 

2. Radiologie met in begrip van de radio-diagnose 
a. Theorie . . . ............. ~ ... 
a' Praktische oefeningen (in groepen) ..... 

3. Farmacodynamie 
a. Theorie .................. 
a' Praktische oefeningen ........... 

4. Kliniek voor kinderziekten (2e deel) ...... 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 
van de inwendige ziekten (2e deel), partim : 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel .... 
- algemene begrippen van de inwendige 

ziekten, inclusief geriatrie .......... . 
- ziekten van de stofwisseling, inclusief 

voedingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . 
_ -- besmettelijke ziekten . . . . . . . . . . . 

. . 

F ACUL TElT VAN DE GENEESKUNDE : 

• 
2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' c • 

-~ 
~ 

M. THIERY 11-12(1) 8Yz-9Yz(l) Ac. Ziekenh. 

M. THIERY .. 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

E. VAN DE VELDE 15-16%(1) Ac. Ziekenh. 

E. VAN DE VELDE 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER 11-12(1) 10-11(1) 11-12(1) Ac. Ziekenh. 
-

A.DESCHAEPDRYVER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

C. HOOFT 15Yz-16Yz Ac. Ziekenh. 

R. PANNIER 16%-18 16Vz-18 10 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

I G.VERDONK 
I 
1161>-18 16%-18 20 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 

- - . --......-



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de ge nee~, heel- en verloskunde 

' Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
--

- ziekten va~ het spijsverteringsstelsel ... F. BARBIER 30 uur/jaar theorie (0 ) Ac. Ziekenh. 

- ziekten van het ademhalingsstelsel .... N. 30 uur/jaar theorie (0 ) Ac. Ziekenh. 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten .............. A.VERMEULEN 

-~- ........... - -- · 30 uur/jaar theorie (0 ) Ac. Ziekenh. 
-~ --- -

- nierziekten ................ N. 30 uur/jaar theorie (0 ) Ac. Ziekenh. 

6. Algemene heelkunde uitgezonderd bewe- . I . 12-13 gingsstelsel en bijzondere heel- 10-11 (2) 
kunde uitgezonderd bewegings- 60 uur/jaar 11-12 (2) 
stelsel . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . N . 12-13 Ac. Ziekenh. 

7. Medische psychologie en algemene 
psychopath.ologie . . . . . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

8. Biochemische propaedeutica 
a. Theorie .................. R. WIEME (22Yz uur/jaar) 14%-15% 

(2) Ac. Ziekenh. 

a' Praktische oefeningen .... . ...... R. WIEME 75 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
V 

(11) ·cursussen waarover examen wordt afge-
nomen in het 3e doctoraat 

9. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie ~ 

van de ziekten van het zenuwstelsel met 
klinische demonstraties (1e deel) ...... H. VANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14Vz-15Yz Ac. Ziekenh; 

10. Bijzondere ziektenleer en bijzondere therapie 15lf2-16Yz 
van de geestesstootnissen- 1e deel ...... E. VERBEEK (1) Ac. Ziekenh. 

(111) Cursussen waarover examen wordt afge- ... = . - ........ -- - -- . - ---
nomen in het 4e doctoraat -

11. Neurologische kliniek, 1e jaar ........ H. V ANDER EECKEN (15 uur/jaar) 14lf2-15lfz .Ac. Ziekenh. 
- L-..---- ---·----

0) =eerste halfjaar (2) = tweede hallJaar (
0

) = eventueel te spreiden over meerdere studiejaren 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag . 
12. Chirurgie van het bewegingsstelsel, 1e jaar . . H.CLAESSENS 8-9 (2) 

13. Algemene chirurgie, met uitsluiting van de 
chirurgie van het bewegingsstelsel, 1e jaar .. F. DEROM (20 uur/jaar) 12-13 

14. De geneeskundige kliniek, 1e jaar, partim : (21 0 uur/jaar) 
- ziekten van het bloedsomloopstelsel ... R. PANIER 10-11 10-11 

12-13 

- algemene begrippen van de inwendige I I ziekten, inclusief geriatrie ......... 
- ziekten van de stofwisseling, inclusief 

\ 
G. VERDONK 

\ 
10-11 10-11 

\ voedingsleer . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 
- besmettelijke ziekten ........... 
- ziekten van het sijsverteringsstelsel .... F. BARBIER 10-11 10-11 

- ziekten van het ademhalingsstelsel . . . . N • (
0

) 30 uur theorie + 90 uur praktische oefeningen 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten ............... A.VERMEULEN 10-11 10-11 

- nierziekten . . . . . . . . . . . . . . . . N . ( 0 ) 30 uur theorie + 90 uur praktische oefeningen 

15. Obstetrische kliniek, 1e jaar ......... M. THIERY 12-13 

16. Kliniek voor kinderziekten, 1e jaar ..... C.HOOFT 10-11 11-12 11-12 

(IV) Klinisch werk en Lijkschouwingen (in -
groepen), in de'tiiensten: zie p. 288 en 289 '. 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: -

zie pp. 291 t.e.m. 293 -
(2)-= tweede halfjaar ( 0 ) eventueel te spreiden ove~ meerdere studiej~en 

zaterdizg Plaats 

, 

Ac. Ziekenh. 

A.c. Ziekenh . . 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
l 

I 
Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 



" 
FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE. 

- 3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskoode 

•" ....... -- - .. -"'" -· _ ....... -- ~ ~ 1---:Jo 

Plaats Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ·- ·- i 

--
A. - VERPLICHTE CURSUSSEN : 

(I) Cursussen lW/lrover examen -wordt afgenomen 
in het 3e doctoraat. .. 

~ 

1. Bijzondere ziektenleer en bijzondere -
therapie van de ziekten van het -
zenuwstelsel met klinische -
demonstraties (2e deel) . . ...... H. V ANDER EECKEN 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

. I 
2. Beginselen van de gerechtelijke N ' 00 geneeskunde met de~onstraties . . . . F. THOMAS 14Yl-15Yz 15Yl-16Yz Ac. Ziekenh . 

0\ 

I 3. Grondbeginselen van de gene~skundige 
plichtenleer ......... . .... R. DIERKENS 16Y2"17Yz Ac. Ziekenh. 

.. 
4. Begrippen van bijzondere klinieken : 

-
a) Beginselen van de urologische kliniek 

met praktische oefeningen . .... R. DEFOORT 8*- 934 Ac. Ziekenh. 
, 

b) Beginselen van de -gynaecologische D. VANDE- -
kliniek ............... KERCKHOVE 16Y2"17Yz Ac. Ziekenh. 

c) Beginselen van de óor-, neus- en keel-
heelkundige kliniek ......... P. KLUYSKENS 11-12 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

d) Beginselen van de oogheelkundige 10-11 
kliniek ............... J. FRANÇOIS 11-12(1) Ac. Ziekenh. 

=--~ .. - - -·· e) Beginselen van de dermatologische en . ---·~- 15Yz-16Y2 --;:; ... - ~ ·----
syfiligrafische kliniek A. KINT (1) 1(~11 -- - - - .. - - Ac. Ziekenh. ;;:;;;:== ........ 

0 Fysiotherapie, partim : 
radiotherapie . . . . . . . . . . . . N. 16Yz-17Yz (15 uur/jaar) Ac. Ziekenh . 

(1) = eerste halfjaar 
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag . 

g) Fysiotherapie, met uitzondering 15%-16% 
van de radiotherapie ......... H. CLAESSENS (1) 9-10(1) 

5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere the-
' 

15%-16% 
rapie van de geestesstot>rnissen- 2e deel E. VERBEEK (2) 

(11) Cursussen waarover examen wordt afgenomen 
in het 4e doctoraat. 

6. Pathologische ontleedkunde met daar- .. 
bijhorende demonstráties (demonstra-
ties en lijkschouwingen) ........ H. ROELS 45 uur/jaar 

7. Far~cotherapie . . . . . . . ~ . . . . . A. DE SCHAEP-
DRYVER 14%-15% 

8. Kliniek voor kinderziekten, 2e jaar ... C. HOOFT 11-12 11-12 11-12 

9. Geneeskundige kliniek, 2e. jaar; (21 0 uur/jaar) 
partim: 

45 uur/jaar theorie 
- .ziekten van het bloedsomloopstelsel .. R. PANNIER 45 uur/jaar praktische oefeningen _ -
- algemene begrippen van de inwendige 

I I ziekten, inclusief geriatrie ....... 
- ziekten van de stofwisseling, inclusief 

I 
G. VERDONK 

I 
45 uur/jaar theorie 

voedingsleer 45 uur/jaar praktische oefeningen 
.-. . . . . . . . . . . . . . 

- - besmettelijke ziekten .......... 
- ziekten van het spijsvert~ringsstelsel .. F. BARBIER 15 uur/theorie+ 45 uur praktische oefeningen/jaar · 

~ - ziekten van het adernhalingsstelsel ... N. ' -- 30 uur/theorie _._ 90 uur praktische oefeningen/jaar (O) 

- ziekten van de inwendige klieren en 
bloedziekten . . . . . . . . . . . . . . A. VERMEULEN 15 uur theorie + 45 uur praktische oefeningen/jaar 

- nierziekten ............... N. 30 uur/theorie+ 90 uur praktische oefenin~en/jaar (O) 

( 1) = eerste halfjaar · (2) = tweede halfJaar 
(O) : eventueel te spreiden over verschillende studiejaren . . 

. 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

' 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh . 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

-Ac. Ziekenh . 

Ac. Ziekenh. 



FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

3e Doctoraat in de genees--, heel- en verloskunde 

-
Leergangen Titularis 1111Ulndag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats. 

10. Chirurgie van het bewegingstelsel . . 
2e jaar • • I I I' I I I I • I I I I I • H.CLAESSENS :.' 8-9(2) Ac. Ziekenh. 

11. Algemene chirurgie, met uitsluiting 
van de chirurgie van het beweging- . 
stelsel, 2e jaar F. DEROM - 20 uur/jaar Ac. Ziekenh. I I I I I I I • I I I I I 

12. Obstetrische kliniek, 2e jaar ..... M. THIERY 12-13 Ac. Ziekenh. 

13. Gezondheidsleer en sociale genees-
N kunde, partim : sociale geneeskunde .. K. VUYLSTEEK 15Yz-16Y~2) . Ac. Ziekenh. 
00 
00 

14. Neurologische kliniek, 2e jaar I ..... H. V ANDER ElkKEN (15 uur/jaar) 14%-15% Ac. Ziekenh. 

15. Beginselen van de psychiatrische kliniek E.VERBEEK 12-13 (30 uur/jaar) 12-13 Ac. Ziekenh. 

(111) Klinisch werk, Propaedeutica, Lijkschouwingen I R. PANNIER 
en Laborotiurn (in groepen) in de diensten : · G.VERDONK -
J. Interne kliniek •• tl •••••••••• F. BARBIER 

I A.VERMEULEN 
R. WIEME 8-11 . 8-10 8-10 8-11 . · Ac. Ziekenh. 

2. Interne polikliniek . . . ... . . . . . . N • 8-11 8-10 8-10 
~-

8-11 Ac. Ziekerih. 

~ 
3. Pediatrische kliniek en -polikliniek- . . . C. HOOFT 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

4. Praktijk van de algemene chirurgie, ~ 

kliniek en polikliniek . . . . . . . . . . F.DEROM 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

-- . ~. De obstetrische kliniek en -polikliniek M. THIERY 8-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. . - -· - . - . ---
6. Kliniek en polikliniek voor radio-

theraP.ie eiJ. kerngeneeskunde . . . . . N . 8-11 8-10 8-10 
I 

8-11 Ac. Ziekenh. 
--

(2) = tweede halfjaar. 



N 
00 
\0 

I 

B. 

... 
Leergangen 

7. Dermatologische polikliniek en kliniek 

8. Oogheelkundige polikliniek en kliniek 

9. Polikliniek en kliniek voor neus-, 
keel- en oorziekten ........... 

10. Gynaecologische pol.Udiniek en kliniek • 

11. Urologische polikliniek en kliniek ... 
12. Kliniek en polikliniek voor 

geesteszie~ten ............. 
13. Kliniek voor fysiotherapie· • • • . . . • 

14. Polikliniek en kliniek voor neurologie 

15. Laboratorium anatomo-pathologie ... 
16. Laboratorium gezondheidsleer ..... 
FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp. 2?1 

t.e.m. 293 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
I 

3e Doctoraat-in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. KINT 8-11 8--10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

1. FRANÇOIS 8-11 8-10 8--10 &-11 Ac. Ziekenh. 

P. KLUYSKENS &-11 8--10 8--10 s-11 Ac. Ziekenh. 

D.VANDEKERCKHOVE 8-11 8--10 8--10 8--11 Ac. Ziekenh. 

R. DEFOORT 8-11 S..ll 8-11 8-11 8-11 8-11 Ac. Ziekenh. 

E._ VERBEEK 8-11 8-10 8-10 s-11 Guislainstr ., 

H.CLAESSENS 8-11 8-10 8-10 8--11 Ac. Ziekenh. 

H. VANDER EECKEN s-11 8-10 8-10 8-11 Ac. Ziekenh. 

H. ROELS 8-11 8--10 8--10 8-11 Ac. Ziekenh. 

K. VUYLSTEEK 8-11 8-10 8-10 8--11 Ac. Ziekenh. 

. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

4e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

STAGEJAAR 
Samengeschakelde wetten van 31/12/1949, art. 25. 

Niemand kan zich aanmelden voor de vierde proef, zo hij niet door getuigschrift bewijst : .Je : dat hij, gedurende ten minste twee jaar, met ingang van het tijdstip waarop 
hij de graad behaald heeft van kandidaat in de geneeskundige wetenschappen, getrouw en met goed gevolg de geneeskundige kliniek (volwassenen en kinderen), de heel
kundige kliniek en de obstetrische kliniek heeft bezocht; 

2e:. dat hij bovendien een regelmatige proeftijd van twaalf maanden heeft gedaan, welke prestaties als intern omvat en achtereenvolgens volbracht werd in de zie-
kenhuisdiensten voor geneeskunde (vo(wassenen en kinderen) heelkunde en obstetrie. -

De kliniekgetuigschriften worden afgeleverd en getekend door de professoren van de universitaire kliniek. 
De getuigschriften over de proeftijd worden afgeleverd en getekend, hetzij door de professoren van de universitaire kliniek hetzij door de dienstoversten van een 

hospitaaldienst, die door de Universiteit ~rkend zijn. 
Algemene inlichtingen: in de loop van het derde studiejaar moeten de studenten met het bureau van de faculteit overeenkomen wat betreft de keuze tussen het 

internaat en het volbrengen van proeftijden in binnen- of buitenlandse klinieken. 

Leergangen 

A; VERPLICHTE CURSUSSEN, waarover examen 
wordt afgenomen in het 4e doctoraat. 
Te volgen gedurende het 2e en 3e 
doctoraat: 

. 1. Kliniek voor kinderziekten 

2. Geneeskundige kliniek 

3. Chirurgie van het bewegingstelsel : 
te volgen gedurende het 2e en het 3e 

Titularis 

· C.HOOFT 

R. PANNIER 

·{ G. VERDONK 
A.VERMEULEN 
F. BARBIER 

doctoraat • • • • • . . • • . • • • • • . I H. CLAESSENS 

4. Neurologische kliniek • • • • • • . •. I H. V ANDER EECKEN 

5. Algemene chirurgie, met uitsluiting 
van de chirurgie van het bewegings
stelsel : te voigen gedurende hèt 2e 
en het 3e doctoraat ••••••••.. I F. DEROM 

- ··-

maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag Plaats 

- I 

I I 
Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh 

A~. Ziekenh. 

~ 
Ac. Ziekenh. 

--

.... 
I 



N 
1.0 

B. 
(I) 

-

I:. eergangen 

Te volgen gedurende het 2e, 3e en 4e 
doctoraat: 

7. Obstetrische kliniek, 1e, 2e en 3e jaar 

Te volgen gedurende het 3e doctoraat : 
8. Pathologische ontleedkunde met 

daarbijhorende Jlemonstraties 
(demonstraties van l.iikschouwingen) .. 

9. Gezondheidsleer en sociale genees-
kunde, partim : sociale geneeskunde .. 

10. Farmacotherapie ............. 

11. ~eginselen van de psychiatrische kliniek 

FACULTATIEVE CURSUSSEN: 
Theoretische cursussen 

1. Beginselen van de leer der mondziekten 

2. Orthopedie ............... 
3. Tropische geneeskunde en tropische 

ziekten ................. 

4. Cardiologie ............... 
5. Dieetleer ................ 
6. Thorax en cardiovasculaire chirurgie 

(klinische lessen) ........... 
7. Neurochirurgie (klinische lessen) .... 
8. Plastische chirurgie (klinische lessen) .. 
9. Beginselen van de anesthesie ...... 

' 
FACULTEITVAN DE ÇENEESKUNDE 

4e Doctoraat in de genees-, heel- en verloskunde 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

M. THIERY 12-13 Ac: Ziekenh. 

. 
H. ROELS Ac. Ziekenh. .. 

. . 
K. VUYLSTEEK Ac. Ziekenh. 

A.DESCHAEPDRYVER Ac. Ziekenh. 

E. VERBEEK Ac. Ziekenh. 

N. 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

H.CLAESSENS Dagen en uren vast te leggen bij aanvang van het academisch jaar Ac. Ziekenh. 

P.G. lANSSENS 371/2 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

R. PANNIER 30 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

G. VERDONK 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

F. DEROM 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

G.}JOFFMANN - .. 10 uur/jaar : - ·- ~ 
Ac. Ziekenh. 

G.MATTON 
" 

5 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

G. ROLLY 5 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
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Leergangen 

. 
Praktische oefeningen en klinieken 

1. Laboratorium voor onderzoekingen 
in de pathologische ontleedkunde ... 

2. Laboratorium voor onderzoekeningen 
in de parasito-bacteriologie ...... 

3. Laboratorium voor onderzoekingen 
in de fysiopathologie .......... 

4. Laboratorium voor onderzoekingen 
in de farmacodynamie ......... 

5. Laboratorium voor onderzoekingen 
in de hygiëne en de sociale 
geneeskunde .............. 

6. Laboratorium voor onderzoekingen 
in gerechtelijke geneeskunde ...... 

7. Praktische oefeningen in de propaedeu-
tica en geneeskundige polikliniek . .. . 

8. Praktische oefeningen in de genees-
kundige kliniek • • • . • . • . • . . . . 

9. Kliniek en polikliniek der 
kinderziekten ............. 

10. · Raadpleging voor zuigelingen ..... 
11. Verloskundige kliniek en polikliniek .. 
12. Gynaecologische kliniek en poli-

kliniek ............... 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Doctoraten in de geneeskunde· 

Titularis maanwil dinscbg 1 woenscbgl donderdag~ vrijcbg 1 ill{erdag 1 Plaats , .. 

-

H. ROELS 
-- -

E. NIHOUL 

I. LEUSEN 
' 

A. DE SCHAEPDR YVER 

K. VUYLSTEEK 

De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
F. THOMAS gaan door elkë dag van 8u. tot 12u. en van 14u. tot 18u. 

N • 

} 
F. BARBIER 
R. PANNIER 
G. VERDONK 
A. VERMEULEN 

. 
C.HOOFT 

C.HOOFT 
I 

M.THIERY -- -- - - .--== 

D.VANDEKERCKHOVE I 
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Leergangen 

13. Psychiatrische kliniek en polikliniek .. 
14. Urologische polikliniek en kliniek ... 
15. Polikliniek voor neus-, keel- en 

oorziekten . ·. . . . . . . . . • . . • . • 

16. Oogheelkundige polikliniek ...... 
17. Dermatologische polikliniek ...... 
18. Neurologische polikliniek en kliniek .. 
19. Toepassingen en demonstraties van de 

radiotherapeutische technieken .... 
20. Orthopedische heelkunde : klinische 

en technische demonstraties ..... ... . 
21. Praktische oefeningen in de 

fysiotherapie .............. 
22. Praktische oefeningen in de 

radiologie ............... 
23. Praktische oefeningen in de 

c~diologie ......... • .... ..... 
24. Praktische oefeningen in de dieetleer • . 

25. Praktijk van de l)ehandeling van de 
geestesziekten ............. 

26. Praktijk der thorax- en cardiovascu-
laire chirurgie ............. 

27. Praktijk der neurochirurgie . . . . . . . 

28. Praktijk der plastische chirurgie .... 

FACULTEIT VAN DE "GENEESKUNDE .. 

Doctoraten in de geneeskunde \ 

Titularis . - maandag! dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I .. Plaats. 

E.VERBEEK 
\ 

R. DEFOORT 

P. KLUYSKENS 

J. FRANÇOIS 

A. KINT 

H. V ANDER EECKEN 

N. 

De werkzaamheden in de klinische diensten en de laboratoria 
H. CLAESSENS gaan door elke dag van 8u. tot 12u. en van 14'l,l. tot 18u. 

H. CLAESSENS 

E. VAN DE VELDE 

R. PANNIER 

G. VERDONK 

E.VERBEEK 

-- . -
F. DEROM ~ 

./ 

G.HOFFMANN 

G. MATTON I 



~ 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de anesthesiologie -

' Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De fysiopathologie der anesthesie · . ; . . . . I, LEUSEN 17-1~% . ' Ac. Ziekenh. -
2. De farmacologie der anesthesie ....... G.DEVLE~UWER '· ·· 11%-1.3 Ac. Ziekenh. 

3. De serologie van de bloedtransfusie . . . · . : . G. VERDONK 5 uur/jaar theorie - Ac. Ziekenh. 
. -

4. Technologie van de anesthesie · . . . . . . . . G. ROLLY 16-17 (15 uur/jaar theorie) Ac. Ziekenh. 

5. Praktische stage in de anesthesie . . . . . . . . G. ROLLY 300 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

N 
\0 
.J::o.. , 

Vooraleer dit getuigschrift te verkrijgen, wordt een pra~tische opleiding van 2 jaar vereist (G. ROLLY). Bovendien wordt op het einde van het tw~de 
I jaar, een examen afgenomen over cursussen die tijdens het eerste jaar worden gegeven (1. LEUSEN, G. DE VLEESCHHOUWER,G. VERDONK enG. ROLLY). 

-

I 

~ 

- -
" 

~ 

~ ··-== - - ,. - - -- ·-- - - - - . - --·- -- - - -· - -- _ . ..,_ --=--- _.- - .. ----=-~; - - -- -- ~--- .. -~~ ~ -



N 
\0 
V. 

I 

-
~ 

Leergangen 

I. GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAMMA 
1. Hygiëne van het milieu 

. a. partim : hygiëne .............. 
a' Praktische oefeningen . .. . . . . . . . . . 
b. partim : ontle.dingsmethoden in verband 
.. met lucht-, bodem- en waterverontreiniging 

b' Praktische oefeningen ........... 
2. Voedingshygiëne . . . . . . . . . . . . . . 
3. a. Profylaxe tegen de besmettelijke 

ziekten .................. 
a' Praktische oefeningen ............ 

4. Beginselen van de 'álgemene statistiek en van 
de epidemiologie ............... 
a. partim : algemene statistiek ........ 

a' Praktische oefeningen ........... 
b._ partim : epidemiologie . . . . . . . . . . 
b' Praktische oefeningen . . . . . . .. _. . . . 

5. Sanitaire wetgeving en organisatie . . . . . . . 

6. Medico-sociale wetgeving en organisatie ... 
7. Geneeskundige sociologie . . . . . . . . . . 
8. Demografie ................. 
8' Praktische oefeningen ............ 
9. Geesteshygiëne ................ 

10. Internationale instellingen en conventies op 
gezondheids- en medico-sociaal gebied ... 

-11. Principes van sanitaire opleiding ....... 
(*) = jaaruren 

F ACULT.EIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 
-

Tit.uloris moandagl dinsdag I woensdtig I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

K. VUYLSTEEK 60 u.(*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 30 u. (*) A.Z . 
~ 

A. HEYNORICKX 10 u.(*) 

A. HEYNORICKX 
V 

10 u.(*) 

G.VEROONK .. 20 u.(*) 

' 

E.NIHOUL , 30 u.(*) A.Z. 

E. NIHOUL 15 u.(*) A.Z. 

H. PICARO 20 u.(*) 

H. PICARO 10 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 30 u.(*) A.Z . 

K. VUYLSTEEK 10 u. (*) A.Z. 

A. V ÀN MEIRHAEGHE 15 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 15 u.(*) . - A.Z . 

K. VUYLSTEEK 20 u.(*) A.Z . 

K. VUYLSTEEK 20 u.(*) 
• .. A.Z. 

K. VUYLSTEEK 10 u.(*) A.Z. 

E.VERBEEK 20 u.(*) A.Z. 

P.G. JANSSENS 10 u.(*) 
P.G. JANSSENS 5 u.(*) 



FACULTEIT VAN DE GENEFSKUNDE 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) \ 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag Plaats 

\ 

12. Grondbeginselen en methodes van de 
radio protectie ................ O.SEGAERT (10 u.(*)) 8V2-12Yi( 1) Led., 35 

12' Praktische oefeningen ............ 0. SEGAERT (8 u.(*)) -

11. MINSTENS EEN VAN DE VU F VOLGENDE 
VAKKENGROEPEN: 

A. - Openbare Hygiëne 
la Samenstelling, ontaarding en vervalsing 'der 

eetwaren ................... N. 20 u. (*) 
I a' Praktische oefeningen N . 20 u.(*) ' 

N 
. . . . . . . . . . . . 

\0 2a Bacteriologische en parasitologische analyse 0\ 

I van drinkwater en voedingswaren ...... E. NIHOUL 6 u.(*) 

a' Praktische oefeningen ............ E. NIHOUL 20 u. (*) 

3a Beginselen der tropische en geografische 
geneeskunde .............. . .. P.G. lANSSENS 20 u. (*) 

I 
a' Praktische oefeningen ! ••••••••••• P.G. JANSSENS 20 u.(*) 

4a Beginselen der geneeskundige en industriële 
I toxicologie ................. A.DESCHAEPDRYVER 25 u.(*) 

. 
a' Praktische oefeningen ............ A.DESCHAEPDRYVER 15 u.(*) 

5. Hygiëne der verkeersmiddelen . ....... A. VAN MEIRHAEGHE 5 u.(*) 

6. Ziekenhuisorganisatie en ·beheer ...... K. VUYLSTEEK 12 u.(*) 
: 

B. - Arbeidsgeneeslamde 
a. SPECIFIEK PROGRAMMA -
la Beginselen der geneeskundige en industriële 

toxicologie met inbegrip van seminaries ... A.DESCHAEPDRYVER 25 u.(*) 

~-~= . a'. fraktische oefeningen A.DESCHAEPDRYVER 
-

15 u. (*) 
: -- - . ............ 

(*) = jaaruren 

-



N 
\0 
....,J 

I 

........., 

Leergmgen 
'-

2a Fysio-pathologie van de arbeid met 
inbegrip van seminaries ........... 

a' Praktische oefeningen ............ 
3. Pathologie en kliniek der beroepsziekten I 

met inbegrip van seminaries ......... 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
partim : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
partim : dermatologie . . . . . . . . . . . . 
partim: . .................. 
partim: ................... 

4a Industriële en beroepshygiëne, het voorkomen 
van ongevallen en hiermede verband 
houdende wetgeving . . . . . . . . . . . . . 

a' Bedrijfsbezoeken ........ . ..... 
5a Beroepsoriëntering en -selectie van de 

normale en van de gehandicapte arbeider, 
met inbegrip van de beroepsherklassering . . . 
partim : . . . . .............. 
partim: ................... 
partim: .......... . ........ 

a' Praktische oefeningen . . . . .... -· ... 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
partim: ................. . . 

6. Beginselen van de industriële technologie 
met in begrip van seminaries ......... 

(*) = jaaruren 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 
( ........ 

Geneesheer-hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis maandag! dinl!dllg I woensdag ldonderdeg I vrijdeg I zaterdag Plaats 

I. LEUSEN 15 u.(*) A.Z. 

I. LEUSEN 6 u.(*) A.Z. 

P. KLUYSKENS 12 u. (*) A.Z . 

J. FRANÇOIS 6 u. (*) A.Z . 

A. KINT 7 u.(*) A.Z . 

K. VUYLSTEEK 20 u.(*) A.Z. 

H. CLAESSENS 15 u. (*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 30 u.(*) .A.Z . 

K. VUYLSTEEK 45 u.(*) A.Z. 

. 
. 

13 u.(*) j A. EVRARD Pasteurlaan, 2 

H. CLAESSENS 6 u.(*) > 20 uur(*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 6 u.(*) ' A.Z. 

N . 5 u.(*) 

H.. CLAESSENS 5 u. (*) - A.Z. 
, ·-··- ·-

A. VLERICK 5 u. (*) 
. 

' 



N 
\0 
00 
I 

-

-· ~ 

' -

Leergangen 

7. Vaststellen van de invaliditeit voortspruitend 
uit de arbeidsongevallen en beroeps?;iekten, de 
gerechtelijke geneeskundige aspecten ervan 
en de wettelijke vergoedingen ........ 

8. Psychologie en psychopathologie van de 
arbeid .................... 

9. Speciale technieken, aangepast aan de 
arbeidsgeneeskunde, 
partim : audiometrie ............ 
praktische oefeningen ............ 

partim : thorax-röntgendiagnose ...... 
praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
partim : laboratoriumtechnieken ...... 
praktische oefeningen .... .. ....... 

10. Praktijkstage in één of meer arbeids-
geneeskundige diensten ........... 

.. 

·' .... -- - -- -- r -- *" 
- .. = - : 

(*) = jaaruren 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Genee'sheer-hygiënist (1 jaar studie) 

Titularis . fflaandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

--- . .. 

H. CLAESSENS 15 u.(*) • A.Z. 

A.EVRARD 10 u.(*) Pasteurlaan, 2 
... ... 

-
P. KLUYSKENS 

" 
5 u.(*) 

5 u.(*) A.Z. 

E. VAN DE VELDE 5 u.(*) 

5 u.(*) A.Z . 

K. VUYLSTEEK 
~ 

5 u.(*) .. 
5 u. (*) A.Z. 

acht weken/jaar 
' 

. . 

.....-: 
- ·- -. . . - -- - -::_ - - - - - -~ - ..... - .. ·--

~-- u- -- - ~~.:-----=.. 



N 
\0 
\0 

I 

Leergangen 

1-b. FACULTATIEF PROGRAMMA VOOR HET 
BEHALEN VAN HET CERTIFICAAT OVER 
RADIOPROTECTIE 

la Begrippen van nucleaire fysica ........ 
a' Praktische oefeningen .............. 

2a , Stralingsdosimetrie ............. 

a' Praktische oefeningen ............ 

3a Beginselen van radiobiologie en 
stralingspathologie . . . . . . . . . . . . . . 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

C. - Schoolhygiëne 

1. Hygiëne van het schoolmilieu ........ 
~ 

2. Hygiëne van de scholier ........... 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
partiro : . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 
partim: . . . . . . . . . . . . . . . . · ... 
partim : dermatologie . . . . . . . . . . . . 
partim: . -· ................. 

(*) = jaaruren 

" .... 

. FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE I 

Geneesheer-Hygiënst ( 1 jaar studie) . ' 

Titularis maancitzg dinsdag woensdag I donderdag vrijdag zaterdag · Plaats 
-

~ - -· 

-
--

O.SEGAERT 10-11 %(1) (6 u.(*)) 
8~-12~(1) Led., 35 

O.SEGAERT 4 u.(*) 

.. 
N. 9 u. (*) -

-N. 4 u.(*) -

N. 8 u. (*) 

. 
N. 2 u.(*) 

-
A. VAN MEIRHAEGHE "' 5 u.(*) 

. 
/ 

' ~ -P. KLUYSKENS 3 u.(*) A.Z . 

J ., FRANCOIS 2 u.(*) A.Z . 

C. HOOFT 3 u.(*) A.Z . 

A. KINT --
3 u.(*) - - A.Z . 

H. CLAESSENS 4 u.(*) A.Z . 



w 
0 
0 

I 

- -
, 

Leergangen 

3. Aanvullende propedeutische begrippen in 
verband met de kindergeneeskunde ..... 

4. Biologie van de lichamelijke opvoeding ... 
5. Biometrie van het kind en van de 

adolescent .................. 
6. Psychologie van het kind . ......... 
7. Beginselen van de opvoedkunde ....... 
8. Organisatie van het onderwijs ep hiermede 

verband houd~~de wetgeving . . . ~ . . . . . 
9a Schooloriëntering en principes van 

beroepsoriëntering .............. 
a' Praktische oefeningen ............ 

•1 Oa Medico-sportselectie ............. 
a' Praktische oefeningen •••••••••• u •• 

D.- Sociale Hygiëne 

1. Techniek van de sanitaire opvoeding en het 
voorkomen van ongevallen ......... 

2. Hygiëne van de moeder ........... 
3. Hygiëne van het kind ............ 
4. Gerontologie ................ 
5. Etiologie en profylaxe der sociale ziekten .. 

(*) = jaaruren 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
-

Geneesheer-Hygiënist ( 1 jaar studie) 

Titularis mtUJndag 1 dinsdag I woensda_g I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

I 

-C. HOOFT 25 u.(*) 

P. VAN UYTV ANCK 10 u.(*) Watersportlaan, 2 

P. VAN UYTV ANCK 10 u.(*) Watersportlaan, 2 

H. V ANDER EECKEN 15 u.(*) A.Z. 

R. VERBIST 10 u.(*) 

-

A. DE "BLOCK 10 u.(*) 

A.EVRARD 10 u.(*) Pasteurlaan, 2 

A. EVRARD 6 u.(*) Pasteurlaan, 2 

P. VAN UYTV ANCK - 10 u.(*) Watersportlaan, 2· 

P. VAN UYTV ANCK 6 u.(*) · Watersportlaan, 2 

-

P.G. JANSSENS - 10 u.(*) A.Z. 

M. THIERY 6 u.(*) AZ. 

C. HOOFT 10 u.(*) A.Z. 

G. VERDONK - 15 u.(*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK - . - - 15 u.(*) - -:!. - -- A.Z. -
----- ----1---



w 
0 -

Leergangen 

6. Sociale plagen . . . . . . . . . . . . . . . . 
7a De medic(}osociale werken .......... 

a • Praktische oefeningen ............ 
8. De sociale zekerheid •...... - ...... 

9. De vergelijkende sociale wetgeving . . . . . 
10. Ziekenhuisorganisatie en -beheer . . . . . . 
11. Seminaries over programmatie . . . . . . . . 

partim: · .............••.... 

partim: ................... 
partim: ................... 

E.-Radioprotectie 
la Nucleaire fysica ............... 
a' Praktische oefeningen ............ 

2a Stralingsçlosimetrie en toepassingen in de 
nucleaire geneeskunde ............ 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
3a .Radiobiologie en stralingspathologie . . . . 
a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

4a Radioprotectie ............... 
a' Praktische oefeningen ............ 

( *) = jaaruren 
(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Geneesheer-Hygiënist ( l jaar studie) · 

Titularis maa~dag I dinsdag I woensdag I donderdak I vrijdag zaterdag Plaats 

K. YUYLSTEEK 10 u.(*) A.Z . 

A. VAN MEIRHAEGHE - 10 u.(*) ~ 

A. VAN MEIRHAEGHE 10 u.(*) 

K. VUYLSTEEK 6 u.(*) A.Z. 

K. VUYLS.TEEK 5 u.(*) A.Z . 

K. VUYLSTEEK .. 12u.(*) A.Z . 

E. NIHOUL 4 u.(*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 4 u.(*) A.Z. 

K. VUYLSTEEK 4 u.(*) A.Z. 
I 

8'11-10(1) I I I O.SEGAERT 12u.(*) 8%-12% Led., 35 
(2) I 

0. SEGAERT 8 u. (*) 

N. 18 u.(*) -
N . ~ 8 u.(*) 

N . 8 u.(*) 

N . 2 u.(*) 

0. SEGAERT 8Vz-10(1) I - I 10 u.(*) I 8%-12% Led., 35 

O.SEGAERT 8 u.(*) (2) 

N.B. De dagen en uren worden vastgelegd bij de aanvang van 
het academisch jaar. 

(2) =tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE -

Licentie in de arbeidsgeneeskunde (1 jaar studie) 

maandag! d~nsdag 1 woensdag 1 donderdag 1 1 zaterdag 
~ 

Leergangen Titularis vrijdag Plaats ... 
h 

\ . 
1. Seminaries over arbeidsgeneeskunde, partim : H. CLAESSENS 

- A.DESCHAEPDRYVER -J. FRANÇOIS 
I 

P. KLUYSKENS ' -
r I. LEUSEN . 
/' ' E. NIHOUL ) 

- H. PICARO 26 uur/jaar 
.. A.KINT 

I H. V ANDER EECKEN , 
w 

'--' 
E. VERBEEK 

I 0 G. VERDONJ( - ,, , 
N 

I A. VLERICK 
I 

K. VUYLSTEEK 
~ 

2. Gespecialiseerde stage in een 
arbeidsg~neeskundige dienst .... . .... 2 maand 

3. Doormaken van een stage in : 
- het Fonds voor Beroepsziekten .... 1 week - -

l - een verzekeringsorganisme voor , 
arbeidsongevallen ........... 

" ' 
1 week 

- een revalidatiecentrum ......... . 1 week 

~ 

- . - . ·- .. . -· 0 - - - ~· - -
~ ~ - - - .. - --· - ------- .. --- ------

- . 
- .. -. "' -

~ 



' 
- FACULTEITVAN DE GENEESKUNnE 

',_ 
~. 

I Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 

I Leergangen Titularis (0) . rr1111lndag I dinsdag I woensdag ldonderdagl ' vrijdag I zaterdag Plaats I 
I 
I 
I 

I 
I. A. Cursussen gedoceerd aan de I 

~ Rijksuniversiteit te Gent 
~ 

~ 

I 
I 1. Beginselen van de algemene statistiek - - / 

~ en van de epidemiologie, ~ 

--.;. 

a. partim :·atgemen.e statistiek ...... H. PICARO ·2ou. 
,.. 

b. partim : epidemiologie 
...._ 

K. VUYLSTEEK 30u. ........ -
2. Demografie ............... K. VUYLSTEEK 10u. 

I 
. 3. Geneeskundige sociologie ...... . . K. VUYLSTEEK 20u. 

w 4. Fysi~pathologie van de arbeid I. LEUSEN .15 u. 0 ...... 
w 

~ 

5. Pathologie en kliniek der beroepsziekten, -I 4 

a. partim : arbeidspathologie van het -
locomotorisch stelsel ......... H. CLAESSENS 10 u. 

b. partim : interne arbeidspathologie . . 'K.i VUYLSTEEK 20u . 

6. Beroepsoriëntering en -selectie van de 
• · normale en van de gehandicapte arbeider, ·~ 

". 
# 

met inbegrip van beroepsklassering, 
a. partim : locomotorische aandoeningen H. CLAESSENS 6 u. 

a' Praktische oefeningen ... · ...... H. CLAESSENS 9 u. (*) ' I 

b. partim : algemene ziekten .. ...... K. VUYLSTEEK 6 u. 

- b' Praktische oefeningen K. VUY LSTEEK 9 u.(*) 
- .. . . . . . . . . . 

7. AbSente iSme, medische keuring en 
simulatietechniek . . . . . . . . . . . . N . 15 u. 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(*) = waarvan 5 u. samen te volgen met de geneesheer-hygil!nisten, groep : arbeidsgeneeskunde 



w 
0 
~ 

I 

- - - - - --- -- - - - - - -

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Getuigschrift van aanvullend onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde 

Leergangen Titularis (0) m~andag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag j za terdag 

ï 

B. Cursussen gedoceerd in een andere -
universitaire instelling (K. U.L.) 

I 

-
1. Sociaal recht en medisch verzekerings- -

recht ................ J. VIAENE 30u. 

2. Organisatie van de sociale verzekering .. H. DE GEEST en 
R. VANDEN-
DRIESSCHE 30 u. 

~ 

3. Sociale geneeskunde ........... R. VANDEN-
DRIESSCHE 22%u. 

4. Evaluatie van de arbeidsongeséhiktheid D. LAHAYE 60u. 

5. Arbeidspsychologie en psychopathologie P. VERHAEGEN 15 u. 

IJ. Seminaries over verzekerings-
geneeskunde, partim ........... H. CLAESSENS 5 u. (*) 

I. LEUSEN 5 u.(*) 
H. PICARO 5 u. (*) 
K. VUYLSTEEK - 5 u. (*) 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(*)=waarvan 2 u. samen te volgen met de cursus "Sem~aries over arbeidsgeneeskunde" (lic. arbeidsgeneeskunde) 

-

::, 

Plaats 

. 
--

-' 



w 
0 
VI 

-

Het enig examen ter verkrijging van de graad 
van licentiaat in de verzekeringsgeneeskunde -
dat ten vroegste in het academisch jaar, volgend 
op datgene waarin het getuigschrift van aan
vullend onderwijs in de verzekeringsgenees
kunde werd bekomen, mag afgelegd worden -
omvat het indienen en het verdedigen van een 
verhandeling over een origineel onderwerp dat 
betrekking heeft op de verzekeringsgenees
kunde. 

De verhandeling moet aan de examencommissie 
voor de door haar vastgestelde datu!ll worden 
voorgelegd. 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

Licentie in de verzekeringsgeneeskunde 



, 
FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE . 

Licentie in de sportgeneeskunde 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag [donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 
' 

1. Fysio-pathologie van de sport ........ I. LEUSEN 15 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

2. Beginselen van toegepaste medische 
statistiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. VUYLSTEEK 15 uur theorie/jaar - . Ac. Ziekenh. i ..-

3. Antropometrie van de mens ......... P. VAN UYTVANCK 10 uur theorie en 15 uur prakt. oef./jaar Watersport!., 2 I 
4. Medische sportkeuring en selectie ...... P. VAN UYTV ANCK 5 uur theorie en 25 uur prakt. oef./jaar · Watersport!., 2 

I 5. Biomechanica en bewegingsanalyse ..... R.CLAEYS 30 uur t~eorie/jaar Watersport!., 2 
w 
0 6. Sporttechnieken R.CLAEYS 15 uur prakt. oef. /jaar Watersport!., 2 0\ ............... 
I -

7. Farmacologie in verband met sportgenees-
kunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.DESCHAEPDRYVER 15 uur theorie/jaar 

-, 

Ac. Ziekenh . 

8. Traumatologie in verbl.nd met 
sportgeneeskunde ............. :J . H. CLAESSENS 10 uur theorie en 1 maand prakt. oef./jaar Ac. Ziekenh. 

' 
9. Sport bij gehandicapten ........... H. CLAESSENS 10 uur theorie/jaar Ac. Ziekenh. 

10. Wetgeving R. DIERKENS 5 uur theorie(jaar '-.................. -
' 11. Seminarie's\ over bijzondere sportmedische -vraagstukken ................ R.CLAEYS 15 uur theorie/jaar --- Watersport!., 2 

12. Stage in sportgeneeskunde : 
a) sporthygiëne . . . . . . . . . . . . . . . K. VUYLSTEEK 14 dagen praktische oefeningen . Ac. Ziekenh . 

- -
b) training .................. P. VAN UYTVANCK 14 dagen praktische oefeningen Watersport!., 2 --- r ··~••• - - . - -- ~ - - - - . ·-

-~-



w 
0 
-.....) 

I 

FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

- 1 e Kandidatuur in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. Natuurkunde ............... A. LAGASSE 60u. I 8Yz-10 15-18 
vanaf 8e 

I week 

1' Praktische oefeningen A. LAGASSE 56 u. theorie en praktijk later te verdelen . . . . . . . •· .. 
2. Scheikunde, partim : anorganische . . . . A. VAN PETEGHEM 60 u. 15-17(1) 141/z-1 71/z 

(1) 

' - 10-12(2) 

2' Praktische oefeningen .......... A. VAN PETEGHEM 56 u. .. 14-18(2) 
-

3. Scheikunde, partiro : metaalkunde . . . . H.HAEMERS 221/z u 81/z-10(2) 

4. Scheikunde, partim : organische ..... M. ANTEUNIS 671/z u. 111/z-13(2) 11Yz-13(2) 81/z-10(2) 

4' Praktische oefeningen .......... M. ANTEUNIS 16 u. 14-18(3) 14-18(3) 

5. Dier- en planlkundige biologie ...... G.VAN 8Yz-10(1) 10-11%(1) 
GREMBERGEN 50 u. 10-11 Y2(3) 14-15%(3) 

5' Praktische oefeningen ....... .... G.VAN 
GREMBERGEN 32 u. 14-18(3) 14-18(3) 

6. Begrippen van embryologie en embryologie 9-12(1) 
van hoofd en hals ............ K. DIERICKX 21 u. (7 weken) 

7. Be~ippen van weefselleer en cytologie M. SEBRUYNS 45 u. 111/z-13(1 11Y2-B(l) -
7' Praktische oefeningen .......... M. SEBRUYNS 24 u. uren later te bepalen (2) 

- - ·· l_:__l 8. Psychologie . . . . . . . . . . . . . . . A. EVRARD 15 u. Blfz-1 0(2) 

L____. 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar 
(1) = eerste halfjaar 

(2) = tweede halfjaar 
(3) = vier weken in tweede halfjaar en in groepen 

I 

. Plaats 

Led., 35 
Aud., 4 

Led., 35 .. 

Led., 35 
Aud., 2 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
Aud., 2 

Krijgslaan, 27l.S4 

Led., 35 
Aud.,4 

Led., 35 
Aud.,4 

Godshuizen-
laan, 4 

Led., 35 

Godshuizen-
laan, 2 

A.Z . 
Aud., D 



-----FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 

--
2e Kandidatuur in de tandheelkunde 

Leergangen 

I 
Titularis I· (0) I ~·®g I dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag I Plaats 

-
1. Begrippen van ontleedkunde van het 

menselijk lichaam en ontleedkunde van 
de kauworganen ............ ·I A. VANDEVELDE I 90u.f 9-1 01/z - 9-101/z 1 I I Led., 35 

1' Praktische oefenjngen .......... f J. FAUTREZ I 45 u.f 15-18(2) 15-18 
(8 weken) (7 weken) Led., 35 

2. Weefselleer van de kauworganen .. ,• .. M. SEBRUYNS 30u. 111/z-13(2) 111/z-13(2) Pasteurlaan, 2 

2' Praktische oefeningen .......... M.SEBRUYNS 24 u. uren later te bepalen (2) . Pasteurlaan, 2 w 
0 
00 3. Begrippen van fysiologie en van menselijke 
I fysiologie en fysiologie van de 81/z-1 01/z(l)l 

I I 
l81/z-101/z(l) I I A.Z. 

kauworganen .•..• .... A. DE HEMPTINNE 105 u 8Yz-10(2) 81/z-10(2) Aud. C 

3' Praktische oefeningen . . . . . I A.Z . 
A. DE HEMPTINNE 45 u. uren la ter te bepalen Aud. C 

I I Î 
4. Begrippen van biochemie en van menselijke 

biochemie en biochemie van de ' 
14-151/z(l)l I 11-121/z I Î I Led., 35 

kauworganen .•............. J. STOCKX 671/z u Aud. 104 

4' Praktische oefeningen .......... J. STOCKX 45 u. 14-17(2) I I I I Led., 35 
I I I I 

5. Algemene microbiologie, algemene 1 01/z-111/z 
immunologie ............... A. DEVOS 45 u. 141/z-16(1) (1) I I I I Pasteurlaan, 2 

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar ( 2) = tweede halfjaar ( 1) = eerste halfjaar 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

le licentie in de tandheelkunde 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

la. Begrippen van pathologische 
ontleedkunde ............. H. ROELS 45 u. 12-13 12-13 A.Z. Blok B 

lb. Pathologische ontleedkunde van mond 
en tanden i ....... ........ H. ROELS 15 u. 14-16 (2) A.Z. Blok A 

1' Praktische oefeningen ........ H. ROELS 30u. 

2: Microbiologie van mond en tanden .. A.DEVOS 15 u. Stom. lnst. A.Z. 

2' Praktische oefeningen , . . . . . . . . A.DEVOS 20 u. Stom. Inst. A.Z. 

3. Begrippen van pathologischè fysiologie -

w en van pathologische biochemi& ... E. LACROIX 60 u. 

~ 
I 

6. Begrippen van 'geneeskundige 
psychologie en van psycho-pathologie . N. 15 u. Pasteurlaan, 2 

7. Pathologie en semeïologie'van mond, Stom. Inst. 
tanden en kaakbeenderen . . . . . . N . 30 u. A.Z. 

1 Oa Conserverende tandheelkundige y 

therapie voor de volwassene . . . ~ . . 45 u. 
30 uur/jaar Stom. lnst. A.Z. 

b Conserverende tandheelkundige 
therapie voor het kind . . . . . . . . N . 15 u. 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . N . 360 u. Stom. Inst. 
120 uur/jaar A.Z. 

- r--
b' Praktische oefeningen . . . . . . . . 120 u . 

12 Prothese 
a Occlusie en kinesiologie van het Stom. lnst. 

stomatognatisch stelsel . . . . . . . . A. COMHAIRE 30u. A.Z . 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus evèntueel gespreid over verschillende studiejare~ (2) =tweede halfjaar 
NB. Bij het begin van het academisch jaar zal een omstandig uurrooster aan de studenten medegedeeld worden. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNJlE ~ 

- le licentie in de tandheelkunde 
~ 

.Leergangen Titularis (0) mOandagl dinsdag I woensdag I donderdag~ vrijdag I zaterdag Plaats 
-

:d Totale prothese •• • • 0 ••••• 0 0 A. COMHAIRE 45 u. Stom. Inst. A.Z. 

- 12' Praktische oefeningen ....... .. A. COMHAIRE 1055u. 3 3 5 uur /jaar Stom. Inst. A.Z. 

14. Fundamentele technieken in verband ,- Stom. Inst. 
met de tandheelkundige materialen . . A. COMHAIRE 30 u. A.Z . -

14' Praktische oefeningen • • • 0 ••• 0 0 A. COMHAIRE 200 u. 150 uur/jaar Stom. inst. A.Z. 

15. Preventieve tandheelkunde en hygiëne Stom. lnst. 

I 
van mond en tanden -.. • • • 0 0 . 0 • • N. 30u. 15 uur/jaar A.Z. 

w 15' Praktische oefeningen 90 u. Stom. Inst. - ......... N. 
0 

I 

.. 
- -

~ - . 
... , 

". -

-
·- ~-- .. - -- - -- - . ~ - -

-i 
c - -·- - - -- - - ~ -- - - - -- ·- . ---- - -·- ._ __ 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren . 
NB. Bij het begin van het academisch jaar zal een omstandig uurrooster aan de studenten medegedeeld worden. 



\ FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
~ 

-

2e Licentie in de tandheelkunde ,..._ 
) 

_-

maandag_ I dinsdag I woensda~ I donderdag I vrijdag ·I zaterda~ -
Leergangen Titularis (0) , 

Plaats 
-

. 4. Farmacologie ............. G.DE . -

VLEESCHHOUWER 45 u. , 

4' . Praktische oefeningen ........ G.DE 
VLEESCHHOUWER ' 15 u. 

8. a. Begrippen van heelkundige ziekten-
leer en therapie, heelkunde 
van mond en tanden .......... N. 30 u. \ 

9. Kliniek van mond- en tandziekten .. N. ~ 60 u. 30 uur/jaar 

9' Praktische oefeningen . . . .. . . . . N . 60 u. 30 uur/jaar 

10. a. Conserverendë tandheelkundige 
w thera~je voor de volwassene ..... 45 u. 

N. 30 uur/jaar 
b. Conserverende tandheelkundige ~ 

therapie voor het kind . . . . . . . . 15 u . 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . 360 u . 
N. 180 uur/jaar 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . 120 u . 

12. Prothese 
b. Kroon- en brugwerk ......... A. COMHAIRE 52%u. 

112% uur/jaar ' 

c. Afneembare partiële prothese . . . . 75 u . 

12' Praktische oefeningen ........ A. COMHAIRE 1055 u 300 uur/jaar 

13. Dento-Maxillo-F aciale orthopedie . . N . 60 u. 30 uur/jaar 

13' Praktische oefeningen . . . . . . . . N. " . 360 u. 180 uur/jaar . . ... 

14' . Praktische oefeningen over Fundamen-
tele technieken in verband met de A. COMHAIRE 200 u. 50 uur/jaar 

L__ _____ tandheelkundige materialen ..... 
{o) =totaal aantal uren per cursus, eventueel gestJreid over verschillende studiejaren. 
NB. Bij het begin van het academisch jaar zal een omstandig uurrooster aan de studenten medegedeeld worden. 



FACULTEIT V.AN DE GENEESKUNDE -
I 

3e Licentie in de tandheelkunde I 
\ 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag . Plaats 

5. a. Begrippen der oor-, neus- en 
keelheelkundige klinieken ...... P.KLUYSKENS 10 u. t 

b. Begrippen der dermatologische 
: -klinieken A. KINT 10 u. -................ 

8. b. Begrippen van maxillo-faciale 
en plastische chirurgie . . . . . . . . N . 10 u. -

9. Kliniek van mond- en tandziekten . . N . 60 u. 30 uur/jaar 

9' Praktische oefeningen . . . . . . . . N. 60 u. 30 uur/jaar . . 
10. a' .Praktische oefeningen over Con serve .. - . ., I 

w -N 

I 

renilé tandheelkundige therapie voor de 360 u. 
volwassene . . . . . . . . . . . . . . N . 180 uur/jaar 

b' Praktische oefeningen over Conserve- · ' 
rende tandheelkundige therapie voor 120 u. 
h0t kind ................ 

11. Parodontologische therapie . .. . . . . N . 15 u. 

11' Praktische oefeningen . . . . . . . . N . 30 u. 

12. Prothese . ........ \.,_ ' .... 
e. Chirurgische prothese en inplant-

prothese ............... A. COMHAIRE 20 u. 50 uur/jaar ., 

12' Praktische oefeningen ........ A. COMHAIRE 1055 u 4 20 uur/jaar 
I 

13. Dento-Maxillo-F aciale orthopedie .. N. - 60 u. · 30 uur/jaar 

13' Praktische oefeningen . . . . . . . . N . 360 u. 180 uur/jaar 

15. Preventieve tandheelkunde en hygiëne . 
van mond en tanden . . . . . .. . . .. N . 30 u. 15 uur/jaar 

' 
16. Plichtenleer, wetgeving en 

T , • 

' -- - - - -
-

beroepsorganisatie .......... N. 15 u. ... 
-

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren. 

NB. Bij de aanvang van het academisch jaar zal aan de studenten een omstandig uurrooster medegedeeld worden. 
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FACULTEITVAN DE GENEESKUNDE 
/ 

Vrije Leergangen 

Leergangen Titularis (0) maandag I dinsdag I woensdogl donderdag I vrijda~ I zaterdag 

1. Actuele juridische problemen in tde F. VAN 
gerechtelijke geneeskunde . . . . . . . HOOREBEKE 5 u. dagen en uren later te bepalen 

2. Medische stralingspathologie · . . . . . L. DE THIBAULT één uur les per week in maart op 
DE BOESINGHE 5 u. donderdag te 17 u. 30 

3. Gynecologische hormonologie .... R. DEMOL 5 u. dagen en uren later te bepalen 

4. De dental röntgendiagnose ...... E.VEYS 7 u. dagen en uren late! te bepalen 

5. Het medisch-genetisch advies . . .... M. MATTON-
VAN LEUVEN 5 u. november, december 

6. Geschiedenis der geneeskunde .... A. EVRARD 5 u. 17-18 (*) 

7. Palliatieve behandeling van veralgemeen-
de neoplastische aandoeningen .... J. HUYS 5 u. februari, op donderdag te 17 u. 30 

8. Praktijkbeheer in de tandheelkunde R. VANDERDONK 5 u. dinsdagnamiddag (2) 

9. De huisarts/huisarts : patient/ R.HACtfE 
efficiente samenwerking ...... .. M. SEUNTJENS 6 u. 3 weken (3) (6) 

R.DECLERCQ 

10. Preven tie/technische S. VAN DE SIJPE 
verstrekkingen/ acute en E. PRUYT 
chronische pathologie P. VAN DER VEKENS 8 u. 4 weken (4) (6) ...... . . 

N. DEA ULMERIE 
, L. SCHOCKAERT 

/ 

I 

(2) =tweede halfjaar (*) =de laatste vijf weken van het tweede ~jaar 
(3) =cursus te volgen tijdens het 1e doctoraat · 
(4) =cursus te volgen tijdens het 2e doctoraat 
(6) =deze cursussen maken deel uit van de "Seminaries voor huisartsen-opleiding 

Plaats 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

Pasteurlaan, 2 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

-

A.Z. 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 
~ 

~ . Vrije Leergangen 
.. 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag· zaterdag Plaats 

11. Deontologie/administratie/ N. DEAULMERIE .- -
morbiditeit/praktijkuitoefening R.HACHE 
en medisch dossier . . . . . . . . .. . R.DECLERCQ 8 u . . 4 maal2 uur om de drie weken (5) (6) A.Z. 

E. PRUYT 
P. V ANDER VEKENS 

.. 

S. VAN DE SIIPE 
L. SCHOCKAERT . . ~ 

M. SEUNTJENS 

w - .• .. 
~ 

I . . 
J 

I (5) =cursus te volgen tijdens het 3e doctoraat 

I 
(6) =deze cursussen maken deel uit van de "Seminaries voor huisartsen-opleiding 

> 

' , I 

\ 

-. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICH~MEUJKE OPVOEDING 

(R.B. van 28 augustus 1945) 

WATERSPORTLAAN 2 - Tel. 23.S0.35 
Tel. 23.50.36 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding verleent de volgende 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

. - Kandidaat, . licentiaat, geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs en 
doctor in de lichamelijke opvoeding 

- Licentiaat in de bijzondere lichamelijke opvoeding -(*) en doctor in de 
bijzondere lichamelijke opvoeding(*). 

TOELATINGSVOO RW AARDEN 

- Tot de kandidatuur : 
a) degenen die voldoen aan één van de voorwaarden bepaald bij artikel 3, § 2, 

1 o, van het koninklijk besluit van 30 september 1964 houdende vaststelling 
van de algemene voorwaarden waaronder de wetenschappelijke diploma's 
en erediploma's door de Rijksuniversiteiten worden uitgereikt; 

b) qe houders van een getuigschrift dat .op 1 januari 1965 toegang verleende 
tot één van de examens voor de academische graden van kandidaat, opge
somd in artikel 1 van de op 31 december 1949 gecoördineerde wetten op 
het toekennen van de academische graden en het programma van de univer
sitaire examens; 

c) de houders van een aanvaard of gehomologeerd humanioragetuigschrift van 
de economische afdeling, uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 geldende 
voorwaarden; 

d) degenen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen tot de Koninklijke 
Militaire School, of die toelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgsschool of die 
geslaagd zijn voor het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van het 
examen van onderluitenant langs het kader. 

Bovendien moet men in het bezit zijn van een door de raàd van het Insti
tuut aanvaard geneeskundig getuigschrift, waarbij bevestigd wordt dat men vrij 
is van elk pathologisch verschijnsel of gevolg van ziekte, dat het beoefenen van 
de lichamelijke opvoeding en de sport zou verbieden. Dit bewijs moet aan
vaard zijn vóór de inschrijving op de cursussen wordt genomen. 

- Tot de licentie : de houders van het overeenstemmend kandidaatsdiploma. 
- Tot de aggregatie van het secundair onderwijs van de hogere graad : de 

houders . van het overeenstemmend kandidaatsdiploma en licentiaats
diploma. 

(*) Deze wetenschappelijke graad is een postgraduaat-cyclus. 
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- Tot de licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding : de houders van 
het overeenstemmend Ilcentiaatsdiploma. 

- Tot het doctoraat in de lichamelijke opvoeding : zij die sedert tenminste 
. één jaar in het bezit zijn van het overeenstemmend licentiaatsdiploma. 
- Tot het doctoraat in de bijzondere lichamelijke opvoeding : zij die sedert 

tenminste één jaar in het bezit zijn van het overeenstemmend licentiaats-
diploma, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent. ' 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1 o De kandidatuur : 
- de vakken van het examen van de kandidatuur in de lichamelijke opvoe

ding lopen over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. 

2° De iicen tie : 
- de vakken van het examen va11 de .licentie in de lichamelijke opvoeding 

lopen over twee examengedeelten en tenminste twee jaar studie. De 
examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling 
indienen over een vraa~tuk in verband met één der vakken van het 
licentiaatsexamen; 

- deze verhandeling moef aan de examencommissie binnen de door haar 
vastgestelde periode worden voorgelegd . 

. \" De aggregatie van het secundair onderwijs van de hogere graad : 
I H.: t examen voor de aggregatie van het secundair onderwijs van de hoge
re· graad voor lichamelij!ç.e opvoeding mag gelijktijdig met het tweede 
examengedeelte van de licentie worden afgelegd. De aggregatie wordt 
ver~ist van hen die een benoeming betrachten voor het onderwijzen der 
lichamelijke opvoeding in de athenea, of atheneumafdelingen en in de 
normaalscholen; 

- de exa111Înandi moeten bovendien, gedurende tenminste één jaar, didac
tische oefeningen hebben gevolgd in een instelling voor middelbaar 
onderwijs, onder leiding van de professor belast met de cursus in de 
bijzondere methodiek. 

4° De licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding: 
- het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één jaar 

studie worden afgelegd. 

5° Het doctoraat in de lichamelijke opvoeding : 

~ het examen gaat over één enkele proef. Het omvat het indienen en de 
openbare · verdediging van een oorspronkelijk en onuitgegeven proef
schrift en van een stelling _aangenomen door de raad van het Instituut. 
Dit proefschrift en deze stelling dienen aan de commissie overgemaakt 
te worden tenminste. één waand voor de datum voor het examen vast
gesteld. 
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6° Het doctoraat in de bijzondere lichamelijke opvoeding : 

- het examen gaat over één enkele proef. Het omvat het indienen en de 
openbare verdediging van een oorspronkelijk en onuitgegeven proef
schrift en van eyn stelling aangenomen door de raad van het Instituut. 
Dit proefschrift en deze stelling dienen aan . de commissie overgemaakt 
te worden tenminste één maand voor de datum voor het examen vast
gesteld. 

-317 -
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

1 e Kandidatuur in de lichamelijke opvoeding ' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- ~ heren I 11-12(1) BYz-9%(1) 9Vz-10%(2) 
15-16 11-12(2) Watersport!., 2 

1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 

( . I en de sport N. --. . . . . . . . . . . . . . . . . - ....... ....... 

dames 14-15 12-13(1) 10Vz-11% 10-11(2) ( 
oooo Watersport!., 2 oo 

I 
s:: s:: 

heren 14Vz-15Yz 15%-16% s:: s:: 
>-i >-i 

~ - (2) (1) ~i? Watersport!., 2 
2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding el el 

( 
(:l.:;:r 

I en de sport : balspelen . . . . . . . . . . . . N. 15Vz-16Vz 15Vz-16% $1> CD 
3 >-i w dames . . (2) (1) 

I 
~ g Watersport!., 2 -00 --

t 3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
' en de sport : athletiek . . . . . . . . . . . . N . 91/z-1()1/z I Watersport!., 2 

4. De algemene scheikunde, partim : 
anorganische ................. L. MASSART 8%-10(1) BYz-10(1) 10-11%(1) Led., 35 

4' Praktische oefeningen ......... . .. L. MASSART I 32 uur/jaar Led., 35 

5. De proefondervindelijke natuurkunde .... J. DEMUYNCK 11Vz-13 8Vz-10 Led., 35 

5' Praktische oefeningen ............ J. DEMUYNCK 40 uur/jaar Led., 35 

6. De algemene scheikunde, partim : 10~11% 10-11%(1) I BYz-10(1) 
organische ................... M.ANTEUNIS (67% uur/jaar) Plat., 22 

6' Praktische oefeningen ............ M. ANTEUNIS 40 uur/jaar Plat., 22 

-

~-' -o(l) = ~rste haWja~ ----

- - - --- - --- - - -- - ' . --- - - - -- - -- - - . -- -----· ··---- ~--

(2) = tweede halfjaar 
- -
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I 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMEUJKE OPVOEDING -

. 

Leergangen 

~ 

heren 

1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport ................. 

dames 

2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : zwemmen ........... 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : balspelen . . . . . . . . . . . . 

4. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : athletiek . . . . . . . . . . . . 

5. De begrippen der ontleedkunde van het 
menselijk lichaam .............. 

5' Praktische oefeningen ............ 
6. De fysiologische scheikunde ......... 
6' Praktische oefeningen ............ 
7. De algemene proefondervindelijke fysiologie 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . 

8. Beginselen van de weefselleer en van de 
· biologie ····· ........ ......... 

·8' Praktische oefeningen -.......... . . 
9. Een overzicht der wijsbegeerte, partim : 

zielkunde .................. 
-· 

; 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

2e Kandidatuur in de lichall)elijke opvoeding 

' 
Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag . vrijdag 

1 

I 91h-10%(1) 
.. 

8%-9%(2)._ 9%-1 0%(1) 
\ 

10-11(2) 
' N. ·' 

I 10-11 
15-16(2) 8%-9%(2) 9%-10%(1) 

N. 19*-20* 8-9 

13%-14% 
N. 

-
5%-16'l'2(2) 

N . 8Vl-9V2(2) 
-

J. FAUTREZ 10-11 10-11 11-12(2) 

J. FAUTREZ 120 uur/jaar 

J. STOCKX 9%-11(1) 10%-12(1) 

J. STOCKX 14-17(2) 

J. STOCKX ll-12V2 

J. STOCKX 17-18V2(2) 

M. SEBRUYNS 55 uur/jaar 

M. SEBRUYNS 8%-11% 30 uur/jaar 

H. V ANDER EECKEN 11%-13(2) ' -
-

zaterdag Plaats 

\ 

J 
WatersportL, 2 

-------oo'"""' 
000 

0 
~ ~ WatersportL, 2 c c 

} ~!:!.. 
( po ..... 

el ~ Bad Peerstraat .... 

1 
fr::r 
3 ~ 
Cl) Cl) Watersportl., 2 eë-

I 
Watersport!.~ 2 

11-12(1) Led., 35 

Led., 35 

Watersportl., 2 

Led., 35 

WatersportL, 2 

Led., 35 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Led., 35 
"" 
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HOGER INSTITiruT VOOR LICHAMELUKE OPVOEDING 

, 
le Licentie in de lichamelijke opvoeding 

Leergangen Titularis maandag dif!sdag woensdag donderdag 

. 
~ . heren 16-17 14-15 

1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport . .. . . . . . . . . . . . . . . . N . ( dames 16-17 14-15 

2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport: zwemmen . . . . . . . . . . . N . 1934-2(}% 

3. . De praktijk van de lich~melijke opvoeding 
en de sport (athletiek- balspelen- llVz-13 
volksdans) .................. N. 17-18 18-19 11Vz-12V2 

4. De didaktiek van de lichamelijke opvoeding f 

en de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 9Vz-11Yz 

5. De theorie van de lichamelijk~ oefeningen . . R.CLAEYS 14Vz-16 

6. De fysiologie van de mens .......... I. LEUSEN 8Yz-9* 8Yz-9* 
10.11 10.11 

6' Praktische oefeningen ............ I. LEUSEN 45 uur/jaar 

7. De biometrie van de mens .......... P. VAN UYTVANCK 10Vz-11V2 10Vz-ll%' 

7' Praktische oefeningen ............ P. VAN UYTVANCK 14-17 

8. De hygiëne (le deel) ............. R.CLAEYS 8Vz-9V2(1) 

- -- - - - .. --- - - - . -

( 1) = eerste halfjaar 

-

J{l'ijdag zaterdag Plaats 

1_1%-12% Watersport!., 2 

11-12 Watersport!., 2 
\ 

8-9 Bad Peerstraat 

- -
13%-15V2 Watersport!., 2 

Wate~sportl., 2 

Watersport!., 2 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

-- -· - -· ---- - --
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

6' 

7. 

7' 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELDKE OPVOEDING 

2e Licentie in de lichamelijke opvoeding· 

Leerga'!gen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

' heren 

) 
9-10 9-10 
15-16 

De praktijk van de lichamelij~e opvoeding 
en de sport . . . . . . . . " ........ N . 9-10 

dames 15-16 ,9-10 t 

De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport :zwemmen . . . . . . . . . . . N . 1934-20* 

heren 

\ 
17-18 17-18 - 9Vz-11 

De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport (athletiek-volksdans-balspelel') N. ( dames 17-18 18-19 11Vz-12V2 

De didaktiek van de lichamelijke opvoeding 
en de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 11-12 

De ontleding van de bewegingen R.CLAEYS 10Vz-12% 
.. ....... 

De bijzondere fysiologie van de lichamelijke 
opvoeding ... . .............. P. VAN UYTVANCK - 9%-11 

Praktische oefeningen ............ P. VAN UYTV ANCK 14-17 

De hygiëne (2e deel), toegepast op de 11-12(1) 
lichamelijke opvoeding ........... R.CLAEYS 10%-11%(2) 

Praktische oefeningen ............ R.CLAEYS - 15-17 

-· 

' 

vrii.dag zaterdag Plaats 

11%-12% 

r 

11-12 Watersport!., 2 

8-9 Bad Peerstraat 

14Vz-16% 

14%-16% Watersport!., 2 

Watersportl, 2 

Watersportl, 2 

9%-11- Watersport!., 2 

Waterspo!tl., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

' 
I 
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w 
N 
N 

I 

I 

Leergangen 

1. Theorie van de lichamelijke opvoeding bij 
afwijkingen van het locomotorisch stelsel 
partiro: 

partiro: 

2. Theorie van de kinesitherapie en 
ergotherapie . . . . . 

2' Praktische oefeningen 

. 3. Theorie van de lichamelijke opvoeding bij 
intertie stoornissen 
partiro: 

partiro: 

4. Stages 

HOGER INSTITUUT VOOR UCHAMELIJKE OPVOEDING 

Licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding 

· Titularis maandag zaterdag Plaats 

H. CLAESSENS I 45 uur/jaar I Ac. Ziekenh. 
-

R.CLAEYS I 15 uur/jaar I Watersport!., 2 
-

H. CLAESSENS I 60 uur/jaar 

I 
Ac. Ziekenh. 

H. CLAESSENS I 120 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
-

R.CLAEYS I 45 uur/jaar Watersport!., 2 

P. VAN UYTV ANCK I 15 uur/jaar Watersport!., 2 

H. CLAESSENS I 600 uur/jaar 
.,. 

Ac. Ziekenh. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

~ 

HOGER INSTITUUT VOOR UCHAMELIJKE OPVOEDING 

Aggregaat H.S.O. in de lichamelijke opvoeding 

' 

Leergangen - Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

' 

De bijzondere methodenleer van de 3 lesuren per week in At. of Lyceurri ~ 
lichamelijke opvoeding en de sport . . . . . N . volgens uurrooster At. of Lyceum 

Toepassingsoefeningen van de lichamelijke 
opvoeding en de sport in verband met open-
lucht leven en vrije _tijdsbesteding ...... N. / 

De geschiedenis der o'pvoedkunde(nietin75/76) K. DE CLERCK 17-19 . 
De algemene methodiek (wel in 75/76) ... A.GERLO 17-19 

De proefondervindelijke opvoedkunde ... R. VERBIST 17-19 

.-
~ 

. 
-

-~ 

~ 

.. -- -
.. - - . 

-

zaterdag Plaats 

' 
Atheneum, 

Lyceum 

9-10 Watersport!., 2 

Blandijnberg, 2 

' Univ., 2 

Univ., 2 

-
-

~ 

I 

~- -



CENTRUM· VOOR BIOCHEMIE 

(R.B. van 25 juli 1945) 

K.L. LEDEGANCKSTRAA T 35, 9000 GENT 
- Tel. 22.78.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Centrum voor Biochemie verleent · de wetenschappelijke graden en 
diploma's van licentiaat in de biochemische wetenschappen met specialisatie 
in de biologie of in de techologie. (*) 

TO~LATINGSVOORWAARDEN 

I. Tot de licentie in. de biochemische wetenschappen met specialisatie in 
dé biologie : de houders van één der hiernagenoemde wettelijke of weten
schappelijke diploma's : 

1° licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde; 
2° licentiaat in de wetenschappen, groep dierkunde; · 

· 3° licentiaat in de wetenschappen, groep plantkunde; 
4° apotheker; 
5° doctor in veeartsenijkunde; 
6° doctor in de genees-, heel- en verloskunde; 
7° ingenieur voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën. 

. . 
11. Tot .de licentie in de hipchemische wetens.chappen met speci,alisatie in 

de technologie · : de houders van één der wettelijke of wetenschappelijke 
diploma's vermeld onder I. 1°, 4° ·en 7°. 

111. De Raad van Beheer der Universiteit kan eveneens, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 30 september 1964, tot hetzelfde examen toelaten :de 
houders van een getuigschrift of diploma, waaruit blijkt dat zij met goed 
gevolg studiën gedaan hebben, welke tenminste dezelfde waarde hebben als 
de hierboven opgesomde getuigschriften en diploma's. 

OVERZICHTVAN DE STUDIE 

De examenvakken voor de graad van licentiaat in de biochemische weten
schappen zijn het voorwe~p van een enig examen en van tenminste één jaar 
studie na het bekomen van één der in de toèlatingsvoorwaarden genoemde 
diploma's. 

De examinandi leggen over de vakken die zulks vergen een praktisch exa
men af; voor hen die de specialisatie in de biologie kiezen, omvat het examen 
aanvullingen in de klinische analyse. Zij moeten ook een verhandeling indie
nen over een vraagstuk in verband met één van die vakken. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 

- 324-
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 
.. 

\ Licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de biologie. 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag/ vrijdag zaterdag 

. 
I. VERPliCHTE CURSUSSEN : 

1. Aanvullingen in de organische .scheikunde I 

(0) (+) .................... M.VERZELE 9-10(1) 

1' Praktische oefeningen (0)_ ( +) ........ M.VERZELE 14-18(1) 

2. Aanvullingen in de analytische scheikunde en 
in de organische analyse (0) (+) (*) ...... A. CLAEYS 14V2-15V2(1) 

2' Praktische oefeningen (O) (+) (*) ...... A. CLAEYS 15V2-18Yz(1) 

3. De geneeskundige microbiologie en serologie E. NIHOUL 8V2-10(2) 

3' Praktische oefeningen .... • . • ...... E·. NIHOUL alle vrije uren van de 10e en de lle week (30 u) 

4. De beginselen van de fysiologie en 
anatomie ('') ............... . .. E. LACROIX 10-12 

5. De grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties over de biologische ijking -
van geneesmiddelen ............. G. DE VLEESCHHOUWER 16V2-18%(2) 

( 0 ) =van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 
(+)=van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van apotheker. . 
(*) = van deze cursus worden vrijgesteld : de houd~rs van een diploma van ingenieur voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën. 
("),;"van deze cursus worden vrijgesteld : de houders van een diploma van licentiaat in de dierkundige wetenschappen, van doctor in de genees-, heel- en 

verloskunde, van doctor in de veeartsenijkunde. 
(1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

Plaats 

Plat, 22 

Plat., 22 

·Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst A.Z. 

Ac. Ziekcnh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
BlokB 

'-
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

. 
Licentie m de biochemische wetenschappen met specialisatie in de biologie 

Leergangen . - Titularis maandag dinsdag woensdág donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

5' Praktische oefeningen ............ G.DE A. Ziekenh. 
VLEESCHHOUWER 15-18(2) Blok B 

6. De algemene biochemie, (partim : -
enzymologie en metabolisme) L. VANDENDRIESSCHE 9%-11 ' Led., 35 ........ 

6' Praktische oefeningen ............ L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 20e week (14% u.) . Led., 35 

7. De algemene biochemie, (partim : moleculaire . 
I 

biologie) ................... W. FIERS 11-12% Led., 35 

w -7' Praktische oefeningen W. FIERS alle vrije uren van de 21e tot en met de 26e week (14% u.) - Led., 35 N ............ 
0\ , 

I. 8. De qiologische fysio-chemie ......... A. LAUWERS 16-18 Wolte~slaan, 12 

8' Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS alle vrije uren van de 1e tot en met de 8e week (120 u.) Wolterslaan, 12 

9. Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de klinische analyse ............. A. DE LEENHEER alle vrije uren van de 9e week (15 u.) Farm. lnst. A.Z. 

ll. CURSUSSEN NAAR KEUZE . 
één cursus te kiezen uit : 

A. De industriële uitvoering van organische 
reacties G. GOETHALS 

-. 
8Y2-10(l) Plat., 22 .................... 

B. De farmaceutische technologie ....... P. BRAECKMAN 8%-10(1) Farm. In-st. A.Z. 

c. Een cursus gedoceerd aan de Rijksuniversiteit · 
-- ...._ te Gent en aanvaard door de examencommissie - - - - '~ -- ·- --- - -- --- -- ... - -- - - -- - - -- -

- l (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar ··-



w 
N 
-...J 

I 

CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

~ 

Licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de technologie 
I 

- Leergangen 
( 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: ' 

1. Aanvullingen in de organische scheikunde 
(0) (+} .................... M.VERZELE 9-10 (1) 

1' Praktische oefeningen (0) (+) ...... .. .. . M.VERZELE 14-18 (1) 

2. De geneeskundige microbiologie en serologie E. NIHOUL 8%-10(2) 

2' Praktische oefeningen ............. E. NIHOUL alle vrije uren van de 9e tot en met de 12e week (60 u.) 

3. De technologie der biochemische bedrijven G. GOETHALS 10-11 V2 

4. De beginselen van de fysiologie en 
anatomie . . .................. E. LACROIX 10-12 

' 

5. De grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties over de biologische ijking G.DE 16%-18Vz 
van geneesmidde!en ............. VLEESCHHOUWER (2) 

5' Praktische oefeningen ........ . ... G.DE 
VLEESCHHOUWER 15-18 (2) 

6. De algemene biochemie, (partim : 
enzymologie en metabolisme) ......... L. VANDENDRIESSCHE 

( 0 } =van deze cursussen worden vrijgesteld : de houders van een diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 
(+} =van deze cursussen worden vrijgesteld : de houders van een diploma van apotheker. 
(1) =-eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

9Vz-11 
-~ 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Plat .. 22 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
Blok B 

Ac. Ziekenh. 
BlokB 

Led., 35 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Licentie in de biochemische wetenschappen f!1et specialisatie in de technologie 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
' ·' 

.. 
6' Praktische oefeningen ......•...... L. VANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de 15e tot en met de 20e week (142Vl u.) 

7. De algemene biochemie, (partim : moleculair~ 
biologie) ................... W. FIERS 11-12Vl 

7' Praktische oefeningen . . . . . . . . ~ . . . W. FIERS alle vrije uren van de 21e tot en met de 26e week (142'/z u.) 

8. De biologische fysico-chemie .......... A. LAUWERS 16-18 

8' Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS alle vrije uren van de 1e tot en met de 8e week (120 u.) 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
één cursus te kiezen uit : 

A. De industriële uitvoering van organische 
reacties .................... G. GOETHALS 8'/z-10(1) 

B. De farmaceutische technologie ....... P. BRAECKMAN 8Vz-10(1) 

c. Een cursus gedoceerd aan de Rijksuniversiteit I 

te Gent en aanvaard door de examencommissie 
,,. 

'. 

'< 
- -· -- .. -- - - -= - - --- - -- - - - -· -

(1) = eerste halfjaar 

~ 

./ 

Plaats ' 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Wolterslaan, 12 

Wolterslaan, 12 

Plat., 22 

Farm. Inst. A.Z. 

- --- - . -- ---



F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

J. PLATEAUSTRAAT 22- Tel. 23.38.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen verleent de volgende 
wettelijke en wetenschappelijke graden en diploma's : · 

A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kandidaat burgerlijk ingenieur, richtingen : 

- Burgerlijk bouwkundig ingenieur 
- Burgerlijk metallurgisch ingenieur 
- Burgerlijk scheikundig ingenieur 

A. Arcliitectuur 
B. Burgerlijke bouwkunde 
C. Werktuigkunde, 

Elektriciteit - sterkstroom, 
Scheepsbouw 
Werktuigkunde- elektriciteit 

D. Elektriciteit- zwakstroom 
E. Metaalkunde 

Scheikunde 
Textiel 

- Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
- Burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
- Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 
- Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
- Burgerlijk ingenieur-architect 
- Burgerlijk textielingenieur 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

- Kandidaq,t natuurkundig ingenieur 
- Natuurkundig ingenieur 

·richtingen : · - kernwetenschappen 
-inwendige bouw der materialen 
- elektronica 

- Ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek (*) 
-Aardkundig ingenieur(*) 
- Ingenieur in de nucleaire wetenschappen(*) 
- Scheepsbouwkundig ingenieur (*) 
- Elektrotechnisch ingenieur (*) 

richtingen : - zwakstroom 
-sterkstroom 

(*) Bed~elde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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elektrothermie en elektro~he~ie (enkel voor de 
houders van het wettelijk diploma van burgerlijk schei
kundig ingenieur · en van burgerlijk metallurgisch inge
nieur of varl één met deze graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma). 

- Ingenieur in de telecommunicatietechnieken (*) 
- Ingenieur in de bouwmechanica (*) 
- Bedrijfskundig ingenieur(*) . . 
- Doctor in de toegepaste wetenschappen 
- Speciaal doctor in de toegepaste wetenschappen 

TOELATINGSVOORWAARDEN · 

A. • Tot het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk ingenieur(**) : 

Art. 1.- Het examen voor toelating t'Ot de studies van kandidaat burger
lijk ingenieur dat georganiseerd wordt door d~ universiteiten en de "Fa
culté polytechnique de Mons" omvat : 

1° een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de 
kandidaat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen 
voor -die behoren tot verschillende disciplines, en waaronder_ de 
kandidaat mag kiezen; 

2° een gesprek over het onderwerp van de, verhandeling; 

3° de vertaling in de voor de verhandeling gekozen taal van een door 
de examencommissie 9pgelegde tekst in een tweede taal door de 
kandidaat gekozen onder de volgende : het Nederlands, het Frans, 
het Duits of het Engels. 
De kandidaat van vreemde nationaliteit kan ertoe gemachtigd wor
den zijn rnoedertaal als tweede taal te kiezen; 

4° de algemene geschiedenis; 

5° de geschiedenis van België; 

6° de aardrijkskunde; 

7° een theoretische en praktische proef over de volgende vakken : 
- de algebra; 
- de analyse; 
-de meetkunde; 
- de analytische meetkunde; 

8° ·een schriftelijke proeLover de volgende vakken : 
- de driehoeksmeting 
- het numeriek rekenen. · 

Art. 2. - Het peil van de kennis vereist voor ieder van de vakken als 
bedoeld in artikel I, komt overeen met het peil van het programma 
vastgesteld door de instellingen bedoeld in dit artikel. 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
(**) Het programma vastgesteld door het K.B. van 9 juni 1965 kan eveneens 

1 gekozen worden tot en met het academiejaar 75-76. (Inlichtingen te bekomen 
bij de pedel van de faculteit). 
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Art. 3. - § 1. De houders van een bekwaamheidsdiploma dat toegang 
verleent tot het hoger onderwijs en de houders van een diploma waaruit 
blijkt dat zij geslaagd zijn voor 'een toelatingsexamen tot de graad van 
kandidaat in de wiskundige wetenschappen of in de natuurkundige 
wetenschappen of van kandidaat landbouwkundig ingènieur zijn vrijge
steld van de ondervraging over de vakken bepaald onder de nrs. 1 o tot 
6° van art. 1. 

§ .2. De houders van één van de hierna· opgesomde getuig
schriften of diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over de vak
ken bepaald onder de nrs. 3° tot 6° van art. i : 
a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle 

afdelingen); · 1 

b) · getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de 
examencommissie ingesteld bij art. 11, 2° van de gecoördineerde 
wetten op het toekennen van de academische graden en het pro
gramma van de universitaire examens, gewijzigd bij de wet van 8 
juni 1964; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle afdelingen); 

· d) · getuigschrift van één van de proeven voorbereidend op de acade
mische graden; 

e) getuigschrift van de proef voorbereidend op het examen·van kan
didaat in de handelswetenschappen; 

f) aanvaard getuigschrift van moderne humaniora · (economische 
afdeling); · 

g) diploma van lager onderwijzer of onderwijzeres; 

h) getuigschrift van het examen voor toelating tot de Koninklijke 
Militaire School (afdeling "alle wapens" of "i>olytechnisch.e afde
ling"}; 

i) . getuigschrift van de letterkundige en wetenschappelijke proef van 
het e~amen van onderluitenant langs het kader (examen A); 

j) gehomologeerd diploma van een hogere· secundaire technische 
school (alle afdelingen) of diploma ·van een hogere secundaire 
technische school (alle afdelingen) uitgereikt door ·de examencom
missie ingesteld bij art. 11,3° van de gecoördineerde wetten op het 
toekennen van de academische graden en het programma van de 
universita~e examens, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964. 

B. Tot de graden van burgerlijk ingenieur : 
cf. p. 14 en volgende. 

C. · a) Tot de wetenschappelijke graden van kandidaat burgerlijk inge
nieur en van burgerlijk ingenieur : cf. p. ·14 en volgende. 

b) Tot de graad van kandidaat natuurkundig· ingenieur : ~ordt het 
slagen vereist voor het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk 
ingenieur ( cf. sub. A). , 
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c) 

d) 

e) 

0 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Tot de graad van natuurkundig ingenieur : de personen die de 
overeenstemmende graad van kandidaat hebben behaald. 

' 

Tot de graad van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek: de 
personen die houder zijn van een .diploma van burgerlijk bouw
kundig ingenieur, van burgerlijk werktuigkundig ingenieur, van 
burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, van burger
lijk elektrotechnisch ingenieur richting sterkstroom, van burgerlijk 
scheepsbouwkundig ingenieur of van een met deze graden overeen
stemmend wetenschappelijk diploma.) 
Tot de graad van aardkundig ingenieur : 
1° de personen die houder zijn van het diploma van de wette

lijke a'cademische graad van burgerlijk mijningenieur of van 
het met deze graad overeenstemmend wetenschappelijk 
diploma; 

2° de ,personen die houder zijn van het diploma van de wette
lijke academische graad van burgerlijk bouwkundig ingenieur 
of van· het met deze graad overeenstemmend wetenschappe
lijk diploma, mits zij slagen voor het aanvullend examen over 
het vak "de mijnbouw". 

Tot de graad van ingenieur in de nucle-aire wetenschappen : de 
personen die houder zijn van het diploma van één der wettelijke 
academische graden van burgerlijk scheikundig ingenieur, van 
burgerlijk metallurgisch ingenieur, van burgerlijk elektrotechnisch 
ingenieur, van burgerlijk werktuigkundig ingenieur of van burger
lijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur of van één met 
deze graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 
Tot de graad van scheepsbouwkundig ingenieur : .de personen die 
houder zijn van een diploma van één der wettelijke academische 
graden van burgerlijk ingenieur of van één met deze graden over
eenstemmend wetenschappelijk diploma, met uitzondering van het 
diploma van burgerlijk sèheikundig ingenieur of van burgerlijk 
ingenieur-architect. 
Tot de graad van elektrotechnisch ingenieur : de personen die 
houder zijn van een diploma van één der wettelijke academische 
graden van burgerlijk ingenieur of van één met deze graden over
eenstemmend wetenschappelijk diploma. 
Tot de graad van ingenieur in de telecommunicatieteèhnieken : de . 
personen die houder zijn van een diploma van één der wettelijke 
academische graden van burgerlijk ingenieur of van één met die 
graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 
Tot de graad van ingenieur in de bouwmechanica : de personen die 
houder zijn van het diploma van burgerlijk bouwkundig ingenieur 
of van burgerlijk ingenieur-architect. 
Tot de graad van bedrijfskundig ·ingenieur : de houders van een 
diploma van één van de wettelijke graden van burgerlijkjngenieur 
of van één met die graden overeenstemmend .wetenschappelijk 
diploma, evenals de ·houders van een· Wettelijke graad van land
bouwkundig ingenieur of van ingenjeur voor de scheikunde en de 
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landbouwindustrieën of van één met die graden overéenstemmend 
wetenschappelijk diploma. 

1) Tot het doctQniat in de toegepaste wetenschappen : - ten ware zij 
er van vrijgesteld werden krachtens het koninklijk besluit van 30 
september 1964, houdende vaststelling van de algemene voorwaar
den waaronder de wetenschappelijke diploma's en erediploma's 
door _de Rijksuniversiteiten worden uitgereikt, -zij die sedert ten
minste één jaar houder zijn, hetzij van het diploma van burgerlijk 
mijningenieur of van ingenieur der burgerlijke bouwkunde, afge
leverd overeenkomstig de wet van 10 april 1890 - 3 juli 1891, 
hetzij' van het diploma van burgerlijk ingenieur afgeleverd <?Vereen
komstig de wet van 21 mei 1929, hetzij van een in Bélgië behaald 
wetenschappelijk diploma van ingenieur, hetzij van een diploma 
van ingenieur in het buitenland verkregen en door de Faculteit 
gelijkwaardig geoordeeld met voormelde diploma's. Daarenboven 
·moet de kandidaat~ onder leiding van een professor van de be
voegde Faculteit, onderzoekingen gedaan hebben of werken van 
technische aard hebben uitgevoerd, die door de voormelde Facul
teit als belangwekkend werden erkend. 

m) Tot het speciaal doctoraat in de toègepaste wetenschappen : 
zij die sedert ten minste twee jaar houder zijn van een wette
lijk of wetenschappelijk diploma van ingenieur uitgereikt in 
België 
de houders van een diploma van doctor in de toegepaste 
wetenschappen verkregen op grond van het in fine van de 
ee.rste alinea van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 
december 1938 vermelde. De studieduur wordt berekend van
af het tijdstip van het verkrijgen van het buitenlandse inge-
nieursdiploma. ' 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen omvat de voorbereidende 
(kandidaturen) en de speciale scholen (gi:aden). 

1 o De kandidaturen burgerlijk ingenieur en natuurkundig ingenieur : 
de studie van kandidaat ·burgerlijk ingenieur bereidt voor op de 
wettelijke graden van burgerlijk ingenieur . . 
de studie van kandidaat natuurkundig ingenieur bereidt voor op de 
wetenschappelijke graad van natuurkundig ingenieur; 
de voorbereidende scholen behelzen twee stud~ejaren en z_ijn het voor
werp van twee examengedeelten. Elk van deze e~amengedeelten om
vat praktische proeven en grafische werken over de vakken die zulks 
vergen. I 

2° De graden van burgerlijk ingenieur en van natuurkundig ingenieur : 
de examenvakken zijn het voorwerp van drie examengedeeltei) en vàn 
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tenminste drie jaar studie. Elk van de examengedeelten omvat prak
tische pro~ven en grafische werken over de vakken die zulks vergen; 
.de examinandi moeten bij het laatste examengedeelte een werk in-
dienen over een vraagstuk in verband met de groep vakken die zij 
hebben gekozen; 
dit werk dient aan de examencommissie overgemaakt tenminste veer
tien dagen vóór de opening van de exa'menzittijd voor de burgerlijke 

, ~genieurs en tel1nminste één maand voor de natuurkundige inge
nieurs. 

3° De .graden van aardkundig ingenieur en van ingenieür in de nucleaire 
wetenschappen .:· 1 

de examenvakkdn zijn het voorwerp van één examen en van ten
minste één jaar I studie. Dit examen omvat praktische proeven en 
grafische werken over de vakken die zulks vergen; 
bovendien moeten de examinandi een werk indienen over een vraag-
stuk dat bij de examenvakken· behoort; 

1 
· • 1 

- dit werk dient aan de examencommissie overgemaakt tenminste één 
maand vóór de opening van de zittijd. 

4° De graad van ingenieur in de ve'rvoer- en voertuigtechniek : 
( 

het enig examen kan pas worden afgelegd, na tenminste een jaar 
studie. Dit examen omvat praktische proeven en grafische werken 
over de vakken die zulks vergen; 
bovendien moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat bij de examenvakken behóort; 

. I 

dit · werk dient aan de examencommissie voorgelegd te worden uiter-
lijk op de datum vastgesteld door de commissie. 

5° De graden van scheepsbouwkundig ingenieur en van elektrotechnisch 
ingenieur: 

het examen mag niet worden gesplitst en mag pas na tenminste één 
jaar studie worden afgelegd; 1 

de examinandi moeten bovendien een werk indienen over een vraag
stuk dat bij de examenstof behoort. 

6° De graad van ingenieur in de telecommunicatietechnieken : 
het enig examen kan pas worden afgelegd na tenminste een jaar 
studie. Op · aanvraag van de examinandus en met toestemming van de 
Faculteit ·van de Toegepaste Wetenschappen kan het examen echter 
in twee gedeelten worden gesplitst; 
de examinandus moet een werk indienen .over een onderwerp dat 
betrekking heeft op één van de vakken die deel uitmaken van de 
leerstof. Dat werk moet aan de examencommissie binnen de door 
haar vastgestelde ter~ijn worden voo_rgelegd. 

7° De graad van ingenieur in de bouwmechar;tica : 
het enig examen over de leerstof van ing((nieur in de bouwmechanica 
kan pas afgelegd worden na tenminste één jaar studie; 
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de examinandus moet een werk indienen over een onderwerp met 
betrekking tot één van de verplichte cursussen. Dat werk moet aan de 
examencommissie worden voorgelegd binnen de door haar vastge
stelde termijn. 

8° De graad v~ bedrijfskundig ingenieur (de cyclus vangt om de 2 jaar aan): 
het enig examen kan pas worden afgelegd na teiuninste twee jaar 
studie; 
de examinandi moeten bovendien aan de examencommissie en vóór 
de door haar vastgestelde daturn een verhandeling indienen over een 
praktijkvraagstuk gekozen uit de vakken van het leerplan. 

9° Het doctoraat in de toegepaste wetenschappen : 
het' examen voor de. graad van doctor in de toegepaste weten
schappen omvat het indienen en de openbare verdediging van een 
geschreven of gedrukt proefschrift over een vraagstuk dat verband 
houdt met één der vakken, die op het programma der bewuste 
Faculteit voorkomen. 

1_0° De aggregatie voor het hoger onderwijs : 
het examen omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een 
oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, 
alsmede het geven van een openbare les. Het mag slechts worden 
afgelegd tenminste twee jaar na het behalen van het diploma van 
burgerlijk ingenieur. 

11 o Het speciaal doctoraat in de toegepaste wetenschappen _: 
het examen omvat het indienen en het openbaar verdedigen van een 
oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift en van drie bijstellingen, 
alsmede het geven van een openbare les. 

INWENDIG REGIME 

Behalve . de gewone lessen omvatten de studiën, zowel in de voorbe
reidende als in de speciale scholen, een, vrij of een verplicht inwendig regime 
(vóór 1 november moeten de studénten van de speciale scholen hun keuze 
kenbaa·r maken op het secretariaat van de speciale scholen), bestaande uit 
herhalingen, praktische oefeningen, ontwerpen, werken in' de laboratoria en 

, grafische werken in aansluiting aan verschillende vakken van , het onderwijs. 
De bekomen punten tellen mee voor het examen. 
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w 
w 
0\ 

I 

Leergangen 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
1. De analytische meetkunde ........ 
1' Praktische oefeningen .......... 
2. De hogere algebra ............ 
2' Praktische oefeningen .......... 
3. de differentiaalrekening, de integraal-

rekening en de beginselen van de 
variatierekening ~n van de differen-
tierekening ................ 

3' Praktische oefeningen .......... 
4. Gebruik van ordinatoren, programmeren 

en numerieke methoden ......... 
4' Praktische oefeningen ......... . 

5. De analytische mechanica .. ·- · .... 
5' Praktische oefeningen .......... 

6. De algemene natuurkunde en de 
' beginselen der theoretische en 

wiskundige natuurkunde, 

a. partim : mechanica ....... .... 
a' Praktische oefeningen ......... 

.. -

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -

1 e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Titularis * . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
-

J. BILO 45 u. qVz-13(1) 10-11 %(1) 

J. BILO 22% u. 10-11%(1) 

F. WUYTACK 45 u. 8Vz-10 

F. WUYTACK 45 u. 11Vz-13 

1 0-11 %( 2) - 8Vz-10(1) 10-11%(2) 
F. KULIASKO 180 u. 8%-10(1) 11 %-13(1) 11Vz-13(2) 8%-10(1) 

F. KULIASKO . . 157Ylu. 15-18(1) 15-18 

C. GROSJEAN 22V2 u. 8Vz-10(2) 

C. GROSJEAN 22% u. 14V2-16 (2) V 

R.MERTENS 90 u. 11%-13(2) 8V2-10(2) ·-
R. MERTE~S 22%u. 16%-18(2) 

P. MORTIER 22% u. ·- llVz-13(2) . 

P. MORTIER 22% u. 14-18{b) 14-18(b) 
- . - .... 

* = totaal aantal uren per cursus 
eventueel gespreid ov~r 2 jaar studie 

(b) =in 4 groepen om beurten, elk 6 zittingen 

' . 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22-

. 
Plll;t., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271.89 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271.8 9 

Krijgslaan, 271.89 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
---



w 
w 
.....:1 

I 

, . 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

7. De algemene scheikunde en beginselen der -
fysische scheikunde, 
a. partiro : anorganische scheikunde en de 

beginselen der fysische scheikunde 10~-11~ 10~-11~ 10~-11~ 
(deel1) ................ Z. EECKHAUT 45 u. (1) (1) (1) 

a' Praktische oefeningen (00) • • • • • • • Z. ~ECKHAUT 45 u. 

9. De staat- en sociale huishoudkunde ... A. VLERICK 22%u. 

10. De beginselen van het nijverheids- ' I 

recht ................... P. KLUYSKENS 22%u. 11%-13(2) 

11. BIJZONDERE CURSUS VOOR 
RICHTINGA -1. Elementaire vormstudie (praktische 

oefeningen) . . . . . . . . . . . . . . . . G. DE LEYE 90u. 
... 

' . 
-

(1) = eerste halfjaar -
' (2) =tweede halfjaar 

* =totaal aantal uren per cursus 
(
00

) = alleen voor de richtingen B, C, D enE 
(a)= in 2 groepen om beurten. om de veertien dagen 

" 

vrijdag zaterdag Plaats 

-

Led., 35 

14-17(a) Led., 35 

11%-13(1) Plat., 22 

Plat., 22 

~4%-1Tih P,lat., 22 

; 

~ 

-- -



-
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FACULTEITVAN DE TOEGEP~TE WETENSCHAPPEN . , 

2e ~ndidatuur burgerlijk ingenieur 
~ 

-. 
Leergangen ·Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' 

I. Gemeenschappelijke cursussen voor -· f 
I alle richtingen - -.. 
I 

\. 

1. De differentiaalrekening, de integraal- ~ 

rekening en de beginselen van de variatie-
l' 

rekening en van de differentierekening . . .F. KULIASKO 180u. 16%-18(1 Plat., 22 

1' Praktische 'Oefeningen ........... F. KULIASKO 157%u 10-11%(1) . Plat:, 22 
-

2. De analytische mechanica R.MERTENS 90 u. 11%-13(1) ( 11%-13(1) Krijgslaan, 271.89 ........ 
) 
) 

3. De algemene natuurkunde en de -
) 

beginselen der theoretische en -
wiskundige natuurkunde, 

a. partiro ·: elektriciteit .......... P. MORTIER 45 u. 11%-13(1) 8%-10(1) Rozier, 44 

a' Praktische oefeningen ......... P. MORTIER 45 u. 14%-17% Rozier, 44 - / (3) 

b. partiro : stralingsleer ......... P. MORTIER 22%u 10-11%(2) Rozier, 44 

b' Praktische Óefeningen P. MORTIER 22%u - 14Vz-17% Rozier, 44 ......... 
-r (2)(3) 

-
4. De algemene scheikunde en de beginselen 

der fysische scheikunde, partim : 
organische scheikunde .......... M. VANDEWALLE 22%u 10-11%(1) Krijgslaan, 271.82 

5. De beginselen der waarschijnlijkheids-
·- rekening en de theorie der waar- ·- ~ - -nemingsf outen P. DINGENS 45 u. - 11%-13 -- . --··· - Krijgslaan, 271.8 9 .............. 

- -
{0) = totaal aantal uren per cursus eventueel te verspreidën over twee jaar (leen 2e kandidatuur) 
(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de 14 dagen 



w 
w 
\0 

I 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e kandidatuur burgerlijk ingenieur 
-

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

5' Praktische oefeningen .......... P. DINGENS 22%u. 16%-18 16%-18 -(2)(3) (1)(3) 

11. Specifieke cursussen voor elk der 
hieronder opgesomde richtingen : -

Richting A : Architectuur . . .1 . . . . . . . . zie p. 340 
Richting B : Burgerlijke bouwkunde . . . . . . . zie p. 342 
Richting C : Werktuigkunde, . . . . . . . . . . zie p. 344 

.. 

Elektriciteit-sterkstroom . . ... 
Scheepsbouw, " . .......... 
Werktuigkunde-elektriciteit 

Richting D : Elektriciteit-zwakstroom ... . zie p. 346 -
Richting E : Metaalkunde, . . ..... . .. zie p. 348 

Scheikunde, ...... . ..... 
·Textiel . . . . . . . . . . . . . 

- • -· 

.. 
. - -- - - ·-a••- . , •. -

-

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel te spreiden over twee jaar (leen 2e kandidatuur) 
(2) =tweede halfjaar (3) =om de 14 dagen (1) =eerste halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Krijgslaan, 271. 
S9 

-

- . 
i 

. ..... 

~ 

- - i" ~· - -
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
~ 

2e kandidatuur burgerlijk ingenieur 

"' 
Leergangen Titularis .(0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. Specifieke cursussen voor de -richting A : Architectuur 
-. 

2' Praktische oefeningen (behorende bij Krijgslaan, 2 71. 
cursus 2 algemeen gedeelte) ....... R.MERTENS 22%u. llYz-13(1) S9 

6. De beschrijvende meetkunde ....... G. DE LEYE 22%u. 8%-10(1) Plat, 22 

6' Praktische oefeningen .......... G. DE LEYE 22%u. 10-11%(1) Plat., 22 
I 
w 7. ·De toegepaste beschrijvende meetkunde G. DE LEYE 22%u. 8%-10(2) · Plat., 22 .f:>. 
0 

I 7' Praktische oefeningen .......... G. DE LEYE 22%u. 10-11 %(2) Plat., 22 

8. Grafostatica ............... W. SOETE 22Yz u. 10-11%(2) 16-17Yz(2) Plat., 22 

I 
8' Praktische pefenlngen .......... W.SOETE 22%u. 8%-11'(2(2) Plat, 22 

I 9. De algemene natuurkunde en de 
beginselen der theoretische en. 
wiskundige natuurkunde, partiro: 

~ 

I warmteleer P. MORTIER 22%u. ~ 10-11%(1) Rozier, 44 
I 

................ 

I 10. De aardkunde eq de delfstofkunde .... A.HACQUAERT 22%u. 14%-16(2) Plat., 22 

10' Praktische oefeningen .......... A.HACQUAERT 22%u. 16-17%(2) Plat., 22 . 
11. Architectuurtekenen 14%-17% 

(Praktische oefeningen) ......... G. DE LEYE 45 u. (1) Plat., 22 
-

12. Architektonische samenstelling . . . . . . A. DE VRIES 22%u. I 14%-16(1) Plat., 22 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (2)" =tweede halfjaar 
(1) = eerste halfjaar 

-



w 
~ -

Leergangen 

12' Praktische oefeningen .......... 

13. Hedendaagse tendensen in de 
architectuur ............... 

14. Constructie van gebouwen ........ 

14' Praktische oefeningen .......... 
15. Mens en milieus ............. 
15' Praktische oefeningen .......... 

i 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
( 1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE ~TENSCHAPPEN 

2e kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. DE VRIES 671/2 u. 8Vl-11%(1) 
14%-17% 
(1) (3) Plat., 22 

~ 

_G. DE LEYE 22%u. 8%·10(2) Plat., 22 

N. 45 u. 10-11%(2) 41 

llYl-13(2) Plat., 22 

G. DELEYE 22%u. llYl-13(2) Plat., 22 

J. QUACKELBEEN 22%u. 8Y2-10(2) Plat., 22 
.. 

J. QUACKELBEEN 22%u. llVl-13(2) Plat., 22 

. 

~ 

' 

--
~-

(2) =tweede halfjaar ' 
(3) = om de 14 dagen 



" 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

~ 2e Kandidatuur burgerlijk <ingenieur ·' ~ 

.· 
Leergangen Titularis · (o) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

11. Specifieke cursussen voor de 
richting B : Burgerlijke Bouwkunde 

I -
2' Praktische oefeningen (behorend. bij Krijgslaan, 271. 

cursus 2 algemeen gedeelte) .... ....... R.MERTENS 22Yz u. 11 Yz-13(1) S9 
. 

~ 6. De beschrijvende meetkunde ...... - . G. DE LEYE 22Yz u. 8Yz-10(1) Plat., 22 

6' Praktische oefeningen .......... G. DE LEYE 22Yz u. 1G-11Yz(l) Plat., 22 
I 
w 7. De toegepaste beschrijvende meetkunde G. DE LEYE 22Yz u. 8Yz-10(2) Plat., 22 ~ 
N . 

. 

I 7' Praktische oefeningen G. DE LEYE 22Yz u. 19-11Yz(2) Plat., 22 .. . .. . .... 

8. De differentiaalrekening, de integraal-
r~kening en de beginselen van de : 

variatierekening en van de differen-
45 u. tierekening (aanvullingen) . . . . . ~ . . . F. KULIASKO 11Yz-13(2) 8Yz-10(2) Plat., 22 

8' Praktische oefeningen .......... F. KULIASKO 45 u. 8Vz-10(2) 14-16(2) Plat., 22 

9. Grafostatica ............... W. SOETE 22Yz u. 1G-11Yz(2) 16-17Yz(2) Plat., 22 

9' Praktische oefeningen - W. SOETE 22Yz u. 8Vz-11 Yz(2) Plat., 22 .......... 
' 

10. De algemene natuurkunde en de be-
~ 

r ginselen der theoretische en wiskundige 
natuurkunde, partim: warmteleer .... P. MORTIER 22Yz u. 

I 
1()-11 Yz(l) Rozier, 44 

-- - - - - -11. De aardkunde en de delfstofkunde A.HACQUAERT 22Yz u. 14Yz-16(2) . -· Plat., 22 -.... 
\ 

1" 

11' Praktische oefeningen .......... A. HACQUAERT 22Yz u. 16-17Yz(2) Plat., 22 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus ( 1) = et;rste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 



w 
~ 
w 
I 

-
FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur - -

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdàg donderdag vrijdag 

12. Architectuurtekenen 14%-17% 
(Praktische oefeningen) ......... G. DE LEYE 45 u. (1) 

13. Constructie van gebouwen . . . . . . . . N . 45 u. 10-11%(2) 
11%-13(2) 

13' Praktische oefeningen ... ·' · ..... G. ÜE LEYE 22%u. 1 P/z-13(2) 
~ 

14. Eén cursus te kiezen uit het programma 
van de universiteit, met goedkeuring van ,;;> -
de faculteit. De cursus moet ten minste 
22% u. theorie omvatten. te volgen in het tweede halfjaar 

-

I •' -. ... 
·-

.., . 

~..,. .. 

~ - .. ·- ". ·' - - .. ... ·- - . ·- - ·-
-- . . 

-
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus ( 1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

·' 

zaterdag · Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

- Plat., 22 

-· 

.. 



w 
~ 
~ 

I 

.. 
~ 

' 
Leergangen 

11. Specifieke cursussen voor de richting 
C : Werktuigkunde, Elek~riciteit-
sterkstroom, Scheepsbouw 

2' Praktische oefeningen (behorende bij 
· cursus 2 algemeen gedeelte) ....... 

6. De beschrijvende meetkunde ....... 

6' Praktische oefeningen .......... 

7. De differentiaalrekening, de integraal-
rekening, de beg!nselen van de variatie-
rekening en van de differentierekening. 
(Aanvullingen) .............. 

7' Praktische oefeningen .......... 

8. De analytische mechanica 
(Aanvullingen) .............. 

8' Praktische oefeningen .......... 

9. De hydraulica .............. 

9' Praktische oefeningen .......... 

10. De technische thermodynamica . . . . . 

10' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
(1) = eerste·halfjaar 

---- -- - --- --

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETEI'JSCP.APPEJ'T 
) 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag 

R.MERTENS 22%u. 

G. DE LEYE 22%u. 8%-10(1) 

G. DE LEYE 22%u. 10-11%(1 

F. KULIASKO 22%u. 11Y2-13(2) 

F. KULIASKO 22%u. 8%-10(2) 
~ 

R.MERTENS 22%u. 11%-13(4) 

R.MERTENS 22%u. . 
G. TISON ' 22%u. 

G. TISON 22%u. ~1%-13(5) 

N . 45 u. 

-

N . 45 u. 

(2) = tweede halfjaar ( 4) =eerste helft tweede halfjaar 
( 5) = tweede helft tweede halfjaar 

donderdag 

11%-13(1) 

16%-18(2) 

8%-10(2) 

10-11%(2) 
14%-16(2) 

-. -- -·- - ·- - ~, -_-;:-_...:.:....--=--:::-~ 

vrijdag Z!!terdag Plaats 

.. 

Krijgslaan, 271. 
S9 

Plat., 22 I 
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 271. 
11%-13(4) S9 

Krijgslaan, 27l.S9 

Plat., 22 

11%-13(5) Plat., 22 

Plat., 22 
-

8Y2-11%(2) Plat., 22 



---- -·---- - -~~ ~ ~ --

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETE~SCPAPPEN , . 
2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur . 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vnjdag zaterdag Plaats 

.. 

' 11. De elektricit~it en toepassingen ervan M. VAN~ 
in de nijverheid (le deel) ......... WORMHOUDT 45 u. 10-ll'h(2 8%-10(2) Plat., 22 

11' Praktische oefeningen ............. M. VAN- 14%-17% ' 
I WORMHOUDT 45 u. (2) Plat., 22 .. 

~ 
12. Metaalkunde 

I 
. . . . . . . . . . . . . . . N . 22'h u. 8'h-10(1) Plat.,22 

' 13. De aanwending van de brandstoffen . . . N . 22'h u. 8Vz-10(1) Plat., 22 

I 13' Praktische oefeningen N. - 22% u. 14%-17% I .......... 
I w (1)(3) Plat., 22 

~ 
Vl 

I I 14. De werktuigmachines en hun 

I aanwending ............... C. DEKONINCK 22% u. 8'h-10(2) Plat., 22 

14' Praktische oefeningen ........... C. DEKONINCK 22% u. 11%-13(2) Plat., 22 

~ 

--

-

' -- .. .. -· - -- .. 
( 0 ) = totaal aantal cursussen per jaar 
(2) = tweede halfjaar 
(1) =eerste halfjaar 
(3) =om de 14 dagen 

.. 



\ -

w 
~ 
0\ 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCfJAPPF,l\T 

~ 

2e Kandidàtuur burgerlijk ingenieur 
~ 

\ 

Leergangen Titularis (0) 

-
11. Specifieke cursussen voor de richting . . 

D : Elektriciteit-zwakstroom 

2' Praktische oefeningen (behorend tot 
cursus 2 van het algemeen gedeelte) ... R.MERTENS 22% u. 

6. De differentiaalrekening, de integraal-
rekening, de beginselen van de variatie- -
rekening en van de differentierekening 
(Aanvullingen) .............. F. KULIASKO 45 u. 

6' Praktische oefeningen .......... F. KULIASKO 45 u. 

7. De analytische mechanica 
(Aanvullingen) .............. R.MERTENS 221h u. 

7' Praktische oefeilingen ........... R.MERTENS 221h u. 

8. Quanturnmechanica ~ 

P. MORTIER 221h u. . ; ......... 

8' Praktische oefeningen· ........ -·. P. MORTIER 22% u. 

9. De algemene natuurkunde en de 
beginselen van de theoritische en 
wiskundige natuurkunde, partim : 
wannteleer ................ P. MORTIER 45 u. 

9' Praktische oefeningen .......... P. MORTIER 221h u. 

(0) = totaal aan tal cursussen per jaar 
(3) =om de 14 dagen (1) = eerste halfjaar 

(2) = tweede halfjaar ( 4) = eerste helft tweede halfja_ar 

maandag dinsdag woensdag 

, 
~ 

11Y2-13(2) 

81h-10(2) 

11%-13(4) 

10-11 V2(2) 

8%-10(1) 

10-11% 
(1) ~- . - - - . -- - -

donderdag 

-

11%-13(1) 

8%-10(2) 

14Y2-16(2) 

161h-18(2) 

10-lllh 
(2) 

10-11V2(1) 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

. 
Krijgslaan, 271. 

S9 

Plat., 22 

Plat., ·22 

Krijgslaan, 2 71. 
lllh-13(4) S9 

Krijgslaan, 271.89 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

-

·Rozier, 44 

··--- Rozier, 421- - - -. 



w 
~ 
-.l 

I 

- FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE ~.'ETFNSCffAPPF.J\T -·-
- 2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen ~ Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

~ 

10. De elektriciteit en toepassingen M.VAN -
ervan in de nijverheid (le deel) ..... WORMHOUDT 45 u. 10-11%(2) 8%-10(2) 

1 0' Praktische oefeningen . . ... . -.. . . M.VAN-
WORMHOUDT 45 u. 

11. De werktuigmachines en hun I 

aanwending ............... C. DEKONINCK 22% u. 8%-10(2) . 
. .. 

11' Praktische oefeningen . . . . ...... C. DEKONINCK 22% u. 11 l/2-13(2) .. 
12. Eén cursus te kiezen uit de 

hieronder vermelde cursussen : .,. - -
a. Begrippen van de kristallografie 

en van de vaste stof . ......... W. DEKEYSER 22% u. 

:a• Praktische oefeningen ..... . ... W.DEKEYSER 22%u. 

b. Metaalkunde . . . . . . . . . . . . . N . 22% u. 8%-10(1) 

I 

, 

.. 
-
-- ~ -.- ·- ~-- - - - ... 

(O) = totaal aantal uren per c~rsus ( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Plat., 22 

14%-17% 
(2) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8%-10(2) Plat., 22 

10-11 Y2(2) Plat., 22 

flat., 22 

-

. 



-· - -- - - . - - - - - ····-- - - - -- ... -~~ - :':" ... ........,.._ -:.... . - --- - - --- - -- --- - .. - --- ~ -·-=:-z:-___ ----===== 
c-

F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
( 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

\ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag - Plaats 

II. Specifieke cursussen voor de richting . . 
E : Metaalkunde, Scheikunde, Textiel 

~ 

\ r" 

6. De analytische mechanica Krijgslaan, 271. 
(Aanvullingen) .............. R.MERTENS 22%u. 11%-13(4) 11%-13(4) S9 

I 
7. Begrippen van de kristallografie en I 

van de vaste stof ............. W.DEKEYSER 2i%u. 8%-10(2) Plat., 22· 

I I 7' Praktische oefeningen W.DEKEYSER 22%u. 10-11%(2) Plat., 22 
Vol 

.......... 
~ 

22%u. 00 8. Quanturnroe chänica ........... P. MORTIER 10-11%(2) Rozier, 44 
I 

I 

I 9. De hydraulica .............. G. TISON 22%u. 8%-10(2) Plat., 22 
l 

I 
9' Praktische oefeningen .......... G. TISON 22%u. ~1%-13(5) 11%-13(5) Plat., 22 

1 10. De technische thermodynamica ..... N. 45 u. 10-11%(2) .-

I 14%-16(2) Plat., 22 I 

I 1 0' Praktische oefeningen N. - 45 u. 14%-17% I .......... 

I 
(2) Plat., 22 

11. De algemene sch~ikunde en de beginselen 
I der fysische scheikunde, partim : de 

l ___ -
anorganische scheikunde en de 
beginselen der fysische scheikunde 
(2e deel) ................. Z. EECKHAUT 45 u. 14lfl- 16(1) 14%-16(1) Led., 35 

11' Praktische oefeningen .......... Z. EECKHAUT 45 u. - 14%-17% - -- --~ ,- (1) Led., 35 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus (2) =tweede halfjaar ( 4) = eerste helft tweede halfjaar 
( 1) = eerste halfjaar (5) = tweede helft tweede halfjaar 



FACULTEIT VAt-I DE T0FGEPASTE WETENSCflAPPEN 

/ 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vr_ijdag zaterdag Plaats 

-
12: De algemene metallurgie, siderurgie 

en metallografie partim : algemene 
metallurgie, grondige cursus .. 

N. 22Y2 u. 8%-10(2) Plat., 22 ....... ~ 

12' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . N . 22Y2 u. 14Yz-17% 
- (2)(3) Technicum 

~ 

13. De industriële scheikunde (chemie 
der brandstoffen) ............ F. BOSCH 22Y2 u. 10-11Yz(2) Plat., 22 

I 13' Praktische oefeningen .......... F . ..BOSCH 22Y2 u. 8%-10(2) Plat., 22 
w 
~ 
\0 

I 
' 

' 
~ 

-

~~ 
" 

0 -~ ,I 
, t: :-
L. c: !• ., ~I 
~J 

-- -· ' 

(O) = totaal aantal uren per cursus 
( 2) = tweede halfjaar 
(3) =om de 14 dagen 



' 
FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

le Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De analytische meetkunde ........ J. BILO 45 u. 11%-13(1) 10-11 %(1) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen .......... J. BILO 22% U; 10-11%(1) Plat., 22 

2. De hogere algebra · ••••••• 0 •••• F. WUYTACK 45 u. 8%-10 Plat., 22 

2' Praktische oefeningen .......... F. WUYTACK 45 u. 11%-13 Plat., 22 

3. De differentiaalrekening, de integraal-
rekening en de beginselen van de -

" variatierekening en van de differentie- 8%-10(1) 
w rekening •••••••••• 0 •••••• F. KULIASKO 180 u. 8%-10 11%-13(1) 11%-13(2) 8V:z-10 Plat., 22 
Vt 
0 

3' Praktische oefehingen 151Y2ll. I • 0 ••••••• - . F. KU.LIASKO 15-18(1) 15-18 Plat., 22 

4. De analytische mechanica • 0 ••• 0 •• R.MERTENS 90u. 11 V:z-13(2) 8%-10(2) Plat:, 22 

4' Praktische oefeningen •••••• 0 ••• R.MERTENS 45 u. 161/:z-18(2) .. Krijgslaan, 27l.S9 

5. De algemene natuurkunde en de 
beginselen der theoretische en , 
wiskundige natuurkunde, 

-: 
a. partim : mechanica P. MORTIER 22% u. llV:z-13(2) Rozier, 44 • 0 ••••••• 0 

a' Praktische oefeningen •••• 0 ••• 0 P. MORTIER 22% u. 14-18(b) 14-18(b) Rozier, 44 

6. Gebruik van ordinatoren, programmere~ 
en numerieke methoden • 0 •• 0 • ••• C. GROSJEAN 22% u. 87'2-10(2) Krijgslaan, 271.S9 

_,..-

6' Pr~ktische oefeningen •••• 0 • •• 0. C. GROSJEAN 22V2 u. 14%-16 Krijgslaan, 27l.S9 

-- ~ -;;..._ -·-- - --- ~ 
-- - ---~ - . . - - - . -- - - -·- . - -.-.. 

I 
· - - - -- -- ·--- --

- -
( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjáar * = totaal aantal uren per cursus (b) =in 4 groepen om beurten, elk 6 zittingen 

eventueel gespreid over twee studiejaren 



w 
VI 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

- ~~ - - ~ . 

- le _Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis · * f114!1ndag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

7. D~ algemene scheikunde en de 
beginselen der fysische scheikunde, 
a. partim : anorganische scheikunde en de 

beginselen der fysische scheikunde 10~-11~ 10~-11~ 10~-11~ 
(deell) .............. . -. Z. EECKHfttUT 45 u. (1) (1) (1) Led., 35 

a' Praktische oefeningen ......... Z. EECKHAUT .45 u. 14-17(a) Led., 35 

8. De Staat- en sociale huishoudkunde ... A. VLERICK 22Vz u. 11%-13(1) Plat., 22 

9. De beginselen van het nijverheidsrecht .. P.KLUYSKENS 22% u. llVz-13(2) Plat., 22 

-

~ 

' -·-

-
~ 

_, 

-
- ~·· -

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar * = totaal aantal uren per cursus (a)= in 2 groepen om beurten om de veertien dagen 



w 
Vl 
N 

I 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCJlAPPEN 

2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Leergangen Ti (U la ris (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. De differentiaalrekening, de integraal-
rekening en de beginselen van de 
variatierekening en van de differentie-
rekening ................ F. KULIASKO 180u. 16%-18(1) 

1' Praktische oefeningen ......... F. KULIASKO 157%u. 10-11 Yz(1) 
-

2. De differentiaalrekening, de integraal-
rekening, de beginselen van de variar 
tierekening en van de differentie-
rekening, aanVI,lllingen ......... F. KULIASKO 45 u. 11%-13(2) 8%-10(2) 

2' Praktische oefeningen ......... F. KULIASKO 45 u. 8%-10(2) 14%-16(2) 

3. De analytische mechanica ....... R.MERTENS 90u. 11%-13(1) 

3' Praktische oefeningen ......... R.MERTENS 45 u. 11%-13(1) 

4. De analytische mechanica, 
aanvullingen .............. R.MERTENS 22%u. 11%-13(4) 

4: Praktische oefeningen ......... R. MERTENS 22% u. ' 16%-18(2) 

5. De algemene natuurkunde en de 
beg!nselen der theoretische en 
wiskundige natuurkunde, partim : 

a. elektriciteit .............. -P. MORTIER 45 u. 11%-13(1) 8%-10(1) 

-· a' Praktische oefeningen ........ P. MORTIER 
-· 

45 u. - 14%-17% --
(3) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus, eventueel te spretden over de twee kandidaturen 
( 1) = eerste halfjaar ( 4) = eerste helft tweede halfjaar 
(2) =tweede halfjaar (5} = tweede helft tweede halfjaar 
(3) =om de 14 dagen 

vrijdag zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

11%-13(1) Krijgslaan, 27l.S9 

Krijgslaan, 2 71.S 9 

Krijgslaan, 271. 
11%-13(4) S9 

Krijgslaan, . '171. S 9 
) 

Rozier, 44 

-
Rozier, 44 -~-
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w 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPFN 
-. 

2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

J 

Leergangen Titularis · (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

b. stralingsleer .............. P. MORTIER 22% u. 1 (}.11 %( 2) 

b' Praktische oefeningen . , \ . . . . . . . P. MORTIER 22% u. 14%-17% 
(2)(3) 

c. warmteleer ... · ............ P. MORTIER 45 u. 8%-10(1) 1 (}.11 %(1) 

c' Praktische oefeningen · . . . . . . . . . P. MORTIER 22% u. 10-11% -
(1) 

6. Quanturnroe chanica ........... P. MORTIER 22% u. 10-11Vz(2) 

6' Praktische oefeningen .......... P. MORTIER 22% u. 10-11% . . 
(2) 

7. De elektriciteit en toepassingen ervan M. VAN-
in de nijverheid (le deel) ......... WORMHOUDT 45 u. 10.11 %(2) 8%-10(2) 

7' Praktische oefeninge~ .......... M.VAN- 1 

WORMHOUDT 45 u. 

8 . . De algemene scheikunde en de be-
ginseten der fysische scheikunde, 
partim : organische scheikunde ..... M. VANDEWALLE 22% u. 

/ 

9. De beginselen der waarschijnlijk-
heidsrekening en de theorie der 
waarnemingsfouten ........... P. DINGENS 45 u. 11%-13 

9: Praktische oefeningen . . . . . . . . . . P. DINGENS 22% u. 16%-18 .... 16%-18 
(2)(3) (1)(3) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =om de 14 dagen 

vrijdag zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

~ Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
I 

<l Plat., 22 

14%-17% 
(2) Plat., 22 

Krijgslaan, 271. 
10-11%(1) S2 

Krijgslaan, 271. 
· S9 

-

Krijgslaan, 271. 
S9 



w 
Vl 
~ 

I 

I• 

Leergangen 

I 

10. De werktuigmachines en hun 
aanwending . . . . . . . . . . . . . .. . 

10' Praktische pefeningen .......... 

1110 Eén cursus te kiezen uit de hieronder 
vermelde cursussen : 

a. Begrippen van de kristallografie 
en van de vaste stof .......... 

a' Praktische oefeningen ......... ,. 

b. Metaalkunde .. . . . . . . . . . . . . 

. . 
. 

~ 

: ~ 

-~ 

t 

(O) ;: totaal aantal uren per cursus 
-- -

( 1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

FACULTEITVAN llE TOEGEPASTE WETENSCJfAPPF1'1 
.-

2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur ,, 

-
Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

C. DEKONINCK 22%u. 8.Y2-10(2) Plat., 22 . 
C. DEKONINCK 22%u. llYl-13(2) Plat., 22 

I 

' . 
W.DEKEYSER 22%u. 8Y2-10(2) Plat., 22 

W.DEKEYSER 22%u. 10-11%(2) .. - Plat., 22 

N . 22%u. 8%-1 0(1) Plat., 22 

, . . 
-

-
-

t 

-

~ 

' . ~ - - -~ -- - ~ ·- ~-- - ==-- -...::- ---- -~- - - . -- . - :. ;--~-=-= -~ 



w 
Vl 
Vl 

1. 

1' 

2. 

2' 

3. 

4. 

4' 

5. 

6. 

6' 

7: 

7' 

8. 

8' 

9. 

FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

- leProef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
De constructie van de gebouwen (ruwbouw 
uitgez. de daken) . . . . . . . . . . . . . . N . 10-13 (2) 

Praktische oefeningen ............ G. DE LEYE 14Yz-18% 
(2) (165 uur/twee jaar) 

De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8%-10(1) 

Praktische oefeningen ............ R. DECHAENE 14Yz-18% 
I - ( 1) 

De aanwending van de brandstoffen ..... N.'- 11%-13(1) 

Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W.SOETE 1Q-11% 8Yz-10 

Praktische oefeningen ............ W. SOETE . 
>' 

14Yl·18% 

De technologie, partim : lastechniek . . . . . W. SOETE . llYz-13(2) -
De hydraulica ................ G. TISON -· 8Yz-10(2) 10-11%(1) 

Praktische oefeningen ............ G. TISON 14Yz-18% 

Topografie en fotogrammetrie . _ ....... H. VAN KERCKHOVEN 10-llYl 
·-

Praktische oefeningen ............ H. VAN KERCKHOVEN .; 22% uur/jaar 

De algemene bouwwijzen . . . . . . . . . . N • 8%-10(2) 

Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 11%-13(2) 

Wegen I ............... ..... G. VAN RISSEGHEM 8Yz-10(1) llYz-13(1) 

- ' --.. 

g 

,. 

~· 

-

zaterdag ~ Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

- Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



w 
Vl 
0\ 

I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

~ 

Ie Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

9' Praktische oefeningen ........ · .... G. VAN RISSEGHEM 14V2-17Vz 

' 
(1) (b) 

10. De industriële scheikunde (chemie van water 
en brandstoffen) ... ............. F.' BOSCH 8Vz-10(1) 

10' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 1ü-13 (1) 

11. De geschiedenis van de bouwkunst ... ... R. d'HULST 11%-13 

12. De grafostatica . . . . . . . . . . . . . . . N . 1ü-11%(1) • 
/ 

12' Praktische oefeningen ............ N. - 11%-13(1) 

13. De werktuigmachines en hun aanwendingen C. DE KONINCK Slh-10(1) 

14. De technische thermodynamica (*) . . . . . N . 22lh uur/jaar 

14' Praktische oefeningen ( *) . . . . . . . . . . N . 120 uur/twee jaar 

15. Dë technologie, partim : inleiding· tot de 
materialenkennis .............. W. SOETE 22lh uur/jaar 

16. Bruggen (le deel) .............. G. VAN RISSEGHEM 6 7% uur/twee jaar 8%-10(2) 

16' Praktische oefeningen ............ G. VAN RISSEGHEM 14%-18% 90 uur/twee jaar 
(2) (b) 

17. Aerodynamica (fac.) ............. G. TISON 10-11V2(2) 

\ 

-
' --- - ·- - - -::. -· = -=-- - - - -- -- :... - -· 

(2) = tweede halfjaar (*)=~ie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 
(b) = om de veertien dagen 
NB. Na de ministriële goedkeuring van hèt meuwe programma zal de faculteit een uurrooster ter beschikking stellen. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 Î -

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

=-= ---=---- - '"-~ ---
, 



w 
VI 
......:1 

I 

I 

F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis '· maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De constructie van de gebouwen (2e deel) . . N . ll%-13 

1' Praktische oefeningen ............ G. DE LEYE (165 uur/twee jaar) 10-13(1) 
14%-18% 

.. (l)(b) 

2. De beginselen van de röntgenanalyse .... W.DEKEYSER 11 Y2"'13(1) 

2' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 17Y:z-19(1) 
-

3. De delfstofkunde . . . . . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT 14%-17% 
(1) 

3' Praktische oefeningen ............ A. HACQUAER T (22% uur/j~ar) 14%-17% 
(2) 

4. De aardkunde ................ A. HACQUAER T 11 %-13(2) ( 45 uur/jaar) 

5. Studie en aanwending van de machines ... H. SOMERLING 8%-10 

5' · Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 11%-13 

6. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 

a. partim : grondmechanica ......... E. DE BEER 10-11% 

a' Praktische oefeningen ........... E. DE BEER 1(}-13{2) 

b. partim: water\Wgen ............ G. TISON 1(}11% 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . G. TISON 
._ 

14%-18% 
(2)" 

7. Berekening van constructies : 1e deel .... D. V ANDEPITTE 8%-10 8%-10 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (b) : om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 44 -

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

- ' - Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



-
FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

-
~ 2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maándag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

7' Praktische oefeningen . . . ~ . . . . . . . . D. VANDEPIT'fE 14Yz-18% Plat., 22 

8. De opvatting en inrichting van 
industriële gebouwen . . . . . . . . . . . . N . 8V2-10(l) Plat., 22 

9. De elektriciteit en haar toepassingen in de 
nijverheid, partim : beginselen van de - ' 

elektrotechniek . . ...... · .. . .... M.VANWORMHOUDT 10-11% Plat., 22 
-

10. De berekeningen van het gewapend beton en 

w het spanbeton (partim) ............. . F. RIESSAUW 10-11%(1) 8V2-10(2) Technicum 
Vl -
00 10' Praktische oefeningen F. RIESSAUW 14V2-18% 
I 

......... . .. 
- (b) Technicum 

11. Wegen 11 ...... . ............ G. VAN RISSEGHEM 11%-13(1) Plat., 22 

11' Praktische oefeningen . .. . ... . .... G. VAN RISSEGHEM 14V2-17% 
(l)(b) Plat., 22 

12. Bruggen (2e deel) . ........... . . G. VAN ·RISSEGHEM 67% uur/ 11 V2-13(2) 8V2-10(l) Plat., 22 
twee jaar 

12' Praktische oefeningen ..... . ...... G. VAN RISSEGHEM 14V2-18Vz 90 uur/ 10-12(2) Plat., 22 
(1) (b) twee jaar 

~ 

, .-~ (::-: e~;~e MWj~r:~) 
·- "-- - - -- " 

- ------- ----=-= -=-- ·-:- ..;::__-_ .. _ ... - , .. .. -· .. ;:._, - -- .. -:..---=----== 

(2) = tweede halfjaaT (b) =om de veertien dagen 

--- -- --- -
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Vl 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

-
- -

Leergangen 

1. De algemene metallurgie, de siderurgie en de 
m etailografie ................ 
partim..: de algemene metallurgie en 
siderurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
partim : de metallografie . . . . . . . . . . 

2. Bouwrecht, partim : verdeling van de 
aansprakelijkheid in het bouwbedrijf .... 

3. De berekening van het gewapend beton 
en het spanbeton (partim) .......... 

3' Praktische oefeningen .. . ......... 

4 . . De aanvullingen van de hydraulica ...... 

4' Praktische oefeningen ............ 

5. Funderingstechniek ............. 

5' Praktische oefeningen ...... . ..... 
6. De bouwwerken van de burgerlijke genie : 

a. partim :zee bouw, havenbouw, verdediging 
van de taluds, kaaimuren en andere 
bijzondere bouwwijzen - . . . . . . . . . . 

a' Praktische oefeningen ........... 
b' partim: dammen en sluizen ....... 

b' praktische oefeningen ........... 
( 1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

3e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

N . 10-11V2 (le helft le sem._) 

N . 10-lP/:z (vanaf 2e helft le sem.) 

llYz-13(2) 
R. SENELLE -- +lies 

van 2V2 uur 

F. RIESSAUW 10-11V2(2) SVz-10(1) 

F. RIESSAUW 14V2-18V2(a) 10-11V2(1) -
G. TISON 11 Vl-13(1) 10-11 Vz(2) 

G. TISON 11V2-13(2) 

E. DE BEER 
, I 

8V2-10 

E. DE BEER l4/:z-18Yz(2) 

J. VERSCHAVE llVz-13(1 

J. VERSCHAVE 14V:z-181/:z(l) 
. -

H. V ANDERVELDEN 11%-13(2) 
10-llV:z(l) 

H. VANDERVELDEN 14V:z-18V:z(2) 
: 

(a)= om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum -

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



w 
0\ 
0 

I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 

7. Berekening van constructies : 2e deel .... 

7' Praktische oefeningen ............ 

8. De spoorwegexploitatie ........... 

9. De staat- en sociale huishoudkunde ..... 

10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac:) .. 

11. Inleidi11g toÜndustrieel beheer (fac.) .... 

i 2. Machines voor het behandelen van goederen 
(fac.) .................... 

13. Metaalbouw (fac.) 

. -..) 

-

- --

(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

...... - ........ 

-·- ---- -

3e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

( 

D. VANDEPITTE . -... 81/2-10 
10.1 Ph(2) 

D. V ANDEPITTE 10.13(1) 
14%-18V2 

~ 

E. VOORDECKER llV2-l3 
-

A. VLERICK 11 V2-130) 

C. DE PELSEMAEKER 8V:z-10 

A. VLERICK 8%-10(1) 14%- 17 V2(1) 

J. DE RIES 45 uur/jaar · 

W. SOETE 22% uu~/jaar 

( 

- : -- - - - - -

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 . 
Plat., 22 

l.Jniv., 2 
Aud., 3 

Plat., 22 

- Plat., 22 

~ •. .. --;:;;;;; - -



w 
0\ ....... 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Ie Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

' 

Leergangen Titularis maandag ... dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De industriële seheikunde (chemie van water 
en brandstoffen) ••••• 0 •••••••• 0 F.BOSCH 10-11 Y2( 2 

1' Praktische oefeningen •• 0 • 0 0 ....... F. BOSCH 14Yz- l8Y2(2 10-13(1) 

2. De aanwending van de brandstoffen 0 • ••• N. , 1 P/2-13(1) 

2' Praktische oefeningen 0 ••••• • ••••• N. 2i1/2 uur/jaar 

·3. De cinematica en de werktuigdynamica ... R.DECHAENE 8Y2-1 0(l) 

3' Praktische oefeningen ....... . .... R.DECHAENE l41/2-18V2( l) 

4. De fysische scheikunde met inbegrip van de 10-11 V2( 2) 
thermo-en de elektrochemie • 0 . ...... W. GOMES 11 Yz-13(1) 

5. Algemene metallurgie, siderurgie en metall<r 
grafie, partim : algemene metallurgie en 
siderurgie, grondige cursus • • • • • • • • 0 • N . 8Yz-10 

6. De veerkracht, het weerstandsvermogen 
van de bouwstoffen, de beginselen van de 
stabiliteit van de bouwwerken . .. ..... F. RIESSAUW 8Y2-10 

6' Praktische oefeningen • 0 •••••• • ••• F. RIESSAUW 8Y2-1ll/2(1) 14Y2-18Y2(2 

7. De hydraulica ••• 0 0 ••••••••••• G. TISON 10-11 Y2(1) 

7' Praktische oefeningen , . . . . . . . . . . . . G. TISON 14Y2-1 8Y2(1 

8. De beginselen van de analytische scheikunde 
(met inbegrip van de elektroanalyse) J. HOSTE 

( 
11 Yz- 13(1) 8Y2-1 0(l) • •• 0 

8' Praktische oefeningen •••• 0 •• 0 •••• J. HOSTE 14-18 (1) 

9. De algemene bouwwijzen 
~ . 

• • • 0 • 0 0 •• 0 N . 

10. De technische thermodynamica(*) ..... N. 11 Y2- 13(2) 

11. Warmte-overdracht I • • • • 0 • 0 ••••• 0 N . 22V2 uur/jaar (1) 

11' Praktische oefeningen 0 0 0 ••• •• • 0 0 • N. 30 uur/jaar (1) 

12. Warmtc-overdracht 11 ............ N. 22Y2 uur/jaar (2) 

12' Praktische oefeningen • • 0 ••••• • ••• N . 30 uur/jaar (2} 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 
NB. Na de ministriëlc goedkeuring van het nieuwe programma zal de faculteit een uurrooster ter beschikking stellen. 

zaterdag Plaats 

8Y2-10(l) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plát., 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

8Y2- 10(2) Plat., 22 
. Plat., 22 

I 
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F ACUL TElT VANTOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag . dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
-

1. Opvatting en inrichting van industriële 
gebouwen .. . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. . N . 8%-10(1) 

2. Aanvullingen der siderurgie . . .. . . -.... N . 10-11%(1 
-

2' Praktische oefeningen .. . ... . .. .. . .. . . .. N . 14%-18% 
(3) 

3. De algemene metallurgie, de siderurgie en de 
metallografie, partim : de metallografie . . . N . 11%-13 

3' Praktische oefeningen . .. . . . . . . . . . . N . 14%-18% 
(2) 

4. De beginselen der röntgenanalyse .. . . . . . W.DEKEYSER ,, . 11%-13(1) 

4' Praktische oefeningen ............. W.DEKEYSER 16Yz-18% 
(1) 

5. De beschrijving van de werktuigen ...... L. DE RIDDER 10-13 (3) 

5' Praktische oefeningen ............. L. DE RIDDER 14Yz-18% -(3) . 
6. De aanvullingen van de analytische ~ 

scheikunde .................. . J. HOSTE 8Yz-10 

6' Praktische oefeningen ....... . ...... J. HOSTE 14-18 (1) 

7. De aanvullingen van de industriële scheikunde ·-
(grootindustrie, ceramiek, glas) ....... F. BOSCH 10-11% 

8. De werktuigmachine~ en hun aanwendingen . C. DEKONINCK 8Yz-10(1) 

9. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid, partim : beginselen van de . . - .. .. . - -·· - --... .. 

elektrotechniek M. VANWORMHOUDT 10:11% ............... 
9' Praktische oefeningen .............. M. VANWORMHOUDT I 8Yz-ll%(2) 

L__ --- - -- - -- --- -

( 1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 

zaterdqg Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 
-

. Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

: 

Plat., 22 --

Plat., 22 
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F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE _WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN . 
2e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

-- Leergangen. Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

10. De toegepaste aardkunde . . . . . . . . . . . W. DE BREUCK (30 uur/jaar) - 1Ph-13 

1 0' Praktische oefeningen ............. W. DE BREUCK ( 45 uur/jaar) 14Y2-16Yz 

11. De aanvullingen van de metallUrgie (siderurgie : 

en metalen buiten het -ijzer) met inbegrip 
van de elektrometallurgie .......... 
b. partim : de metallurgie der metalen 

I 

buiten het ijzer .............. A. VAN PETEGHEM 8%-10(1) 

b' Praktische oefeningen . . . . . . • . . • . A. VAN PETEGHEM 14-18(1) 
-

-

r 

_, 

.. -

-

' 

- ·- ~ ~ . 
- -

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede ha1fjaar , 

zaterdag Plaats 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

. . 

Plat., 22 

Technicum 

-... - .,. 



w 
0' 
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F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENS_CHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN . 

3e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
1. De aanvullingen van de metallurgie 

(siderurgie en metalen buiten het ijzer) 
met inbegrip van de elektrometallurgie ... 

a. partim : aanvullingen van de metallurgie 
der metalen buiten het ijzer 0 •• 0 •••• H. HAEMERS 8 Y2-10(l) 8lf2-1 0(2) 

a' Praktische oefeningen 0 •••• • 0 • • • 0 H. HAEMERS 14-18 

b. partim : de metallurgie der metalen 
buiten het ijzer 0 0 0 • 0 0 •• 0 • 0 •• • A. VAN PETEGHEM 8Y2-10 

b' Praktische oefeningen • 0 • 0 0 • ••• • 0 A. VAN PETEGHEM 14h-18 

c. partim : elektro-metallurgie der metalen 
buiten het ijzer A. VAN PETEGHEM ll lf2-13 ( 2) -

• 0. 0 •• •• 0 ••••• 

-
c' Praktische oefeningen • 0 ••••••••• A. VAN PETEGHEM 14-18(2) 

2. Aanvullingen der metallografie • • • • 0 •• N . 81/2-10(2) 

2' Praktische oefeningen • 0 •• ••• •••• • N . 14-18(1) 

3. Aanvullingen der metallografie : fysische 
metaalkunde • • 0 0 ••• 0 •••• • • • •• N . 10-11 Y2 

3' Praktische oefeningen • • 0 ••••••• • 0 N . 14-18 

4. Elektrometallurgie (deel : elektrosiderurgie) N. 10-11 Y2(2) 

4' Praktische oefeningen ••••••• 0. 0 0 • N .' 14-18 
\ 

- - - - \ -- ·- - - - -:. --( 1) = eerste halfjaar - - - -

(2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 
" 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

--- ---- -

/ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

5. Aanvullingen der siderurgie (gieterij- en -
walsbedrij f) . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 11 Vz-13(1) --

6. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK 11 1/z-13(1) 

7. De beginselen van het nijverheidsrecht ... . P.KLUYSKENS 11 11-13(2) 

8. De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE ll Yz-13(2) 

9. De technologie, partim : inleiding tot de 
materialenkennis (*) ............. W. SOETE 11 Yz-13(1) 

10. De mijnbouw, partim ; kolen en 
ertsveredeling . . . . . . . . . . . ...... N. 10-11 Y2(1) 

, 

1 0' Praktische oefeningen . . . . . .. . . . . . . N . 15-19(1) -
11. Procesregeling .............. -.. A. VAN -. CAUWENBERGHE 81/2-10( 1) 

11' Praktische oefeningen ............ A. VAN 
CADWENBERG HE 60 uur/jaar 

12. De metallurgie, deel: lichte legeringen (fac.) H. HAEMERS 10-11 Y~(2) 

13: Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. OE PELSEMAEKER 8Yz - 10 

14. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) . ... A. VLER ICK 8Yz-1 0(1) -- 14%-1 7Yz 
(1) 

-
( l) =eerste haltjaar (2) = tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieur (Oud Rl'gime) 

~ 

\ 

zaterdag Plaats 

Technicum 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Techdicum 

Technicum 

Plat., 22 

I 
Plat., 22 

Plat., 22 

Univ., 2 
Aud., 3 

Plat., 22 



w 
0\ 
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: 

-
FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

~ 

le Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen 
~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ................. F.BOSCH 1(}11V2(2 

1' Praktische oefeningen ............. . F.BOSCH 14%-18V2 14%-18% 14%-18% 14%-18V2 
(3) (2) (2) (2) 

10-13 (1) 

2. De cinematica .en de werktuigendynamica . . R.DECHAENE 8%-10(1) 

3. De beginselen van de analytische scheikunde 
(met inbegrip van de .elektrcranalyse) .... J. HOSTE 11V2-B(l) 8%-)0(1) 

3' Praktische oefeningen ............. .. J. HOSTE 14-18 (1) 

4. Warmte-overdracht I . . . .. . . . . . . . . . N . 22V2 uur/jaar ( 1) 

4' Praktische oefeningen . .. . . . . . . . . . .. N . 30 uur/jaar (1) ' 

5. De beschrijving van de werktuigen ....... . L. DE RIDDER 10-13 (3) 

5' Praktische oefeningen ............... L. DE RIDDER 14%-18%(3) 

6. De veerkracht, het weerstandsvermogen van 
de bouwstoffen, de beginselen van de 
stabiliteit van de bouwwerken .......... F. RIESSAUW 8V2-10 

7. De fysische scheikunde met inbegrip van de 10-11 V2(2) 
thermcr en elektrochemie ........... W. GOMES llV2-l3(1) 

8. D,e hydraulica ......... · . ....... G. TISON 1Q-11%(1) -
8' Praktische oefeningen ................ G. TISON 14V2-18V2(1 · 

9. De technische thermodynamica ........ N. 1(}11 %(1) 

10. De algemene bouwWijzen N. -- --=---- .. - = - - ·- . -- - ·- --............ ··- -

Jaar t _j J = om ae veer u en aa~ 
NB. Na de ministriële goedkeuring van het nieuwe programma zal de faculteit een uurrooster ter beschikkfng stellen. 

--

-
J 

zaterdag Plaats 

- 8%-10(1) Plat., 22 . 

Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 
! 

Plat., 22 

Plat., 22 I 

I 

Technicum i 
I 

Plat., 22 I 

Plat., 22 I 

Technicum -
Plat., 22 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8V2-10(2) = Plat., 22 - --
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen , Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
' -

1. De industriële scheikunde (grootindustrie, 
ceramiek, glas) . . . . . . . . ·. . . . . . . . F.BOSCH 10-11~ Plat., 22 

' 
1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 10-13 (2) Plat, 22 

2. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid, partim : beginselen van de 
elektrotechniek · . . . . . . . . . . . . . . . M.VANWORMHOUDT 10-11 Yz Plat, 22 

2' Praktische oefeningen ............. M. VANWORMHOUDT 14Yz-18Yz 
(2) Technicum 

3. De algemene metallurgie, siderurgie en 
I metallografie ................ 
w partim : de algemene metallurgie en siderur~e N. 

~ 
.10-llYz (le helft 1e sem.) Plat., 22 

0\ ( 45 uur/jaar) -.) 

I 
·i partim : de metallografie .......... N. 10-ll~(vanaf 2e helft 1e sem.) Plat., 22 

4. De aanvullingen van de analytische scheikunde J. HOS.!fE 8Yz-10 Plat, 22 

4' Praktische oefeningen .. J. HOSTE 14-18 (1) Plat, 22 ............. 

5. De industriële scheikunde, organisch -
gedeelte •••••••••••••••• 4' •• G. GOETHALS ' SYz-10 Krijgslaan, 271 

5' Praktische oefeningen G. GOETHALS - 8Yz-12Y2 (2) ......... .... 
14-18 14-18 Krijgslaan, 271 

6. Warmte-overdracht 11 . . . . . . . . .. . . . N . 22~ uur/jaar (2) Plat., 22 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . . 30 uur/jaar (2) 

7. De bouw der 'werktuigen der chemische -
-" --

industrie ................... G. GOETHALS 8Yz-10(1) Krijg slaan, 2 71 

8. De beginselen van de röntgenanalyse .... W. DEKEYSER 111/2-13(1, Plat, 22 

8' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 16Yz-19(1) Plat., 22 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar --

~ 

-



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
~ 

3e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur -. 
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De industriële elektrochemie 
partim : industriële elektrochemie en 

l 

elektrochemische corrosie •••• 0 • •• 0 0 F. BOSCH 8Y2-10(2) Plat., 22 -

2. De aanvullingen van de industriële scheikunde I 

a. partim : chemische ingenieurstechniek .. G. GOETHALS 10-11 Y2 Krijgslaan,_ 271 

a' Praktische oefeningen •• 0. 0 0. 0 • 0 • G. GOETHALS 14-18(1) 14-18 (255 uur/jaar) 10-12Y2 Krijgslaan, 271 

" b. partim : petrochemische processen .... G. FROMENT 8Y2-10 Plat., 22 

i b' Praktische oefeningen ••••••• 0 ••• G. FROMENT 8Y2-12Y2(2) · 8~-12Y2(1) Plat., 22 
w 
0\ c. partim : chemische reaktaren - . . . . . . . G. FROMENT 10-11 %(2) Plat., 22 00 

I c' Praktische oefeningen 0 •••••• 0 0 •• G. FROMENT 60 uur/jaar Plat., 22 

-3. De delfstofkunde •• 0 0 • •• 0 0 • •••• A.HACQUAERT 3 uur/jaar Rozier, 44 

I 4. De metallurgie der metalen buiten het ijzer H. HAEMERS 10-11Y2(1 Technicum 
I 

I 
5. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11 %-13(2) Plat., 22 

6. Procesregeling ••• 0 •••• 0 •• 0 • 0 •• A. VAN 

I 
CAUWENBERGHE 8%-10(1) Plat., 22 

6' Praktische oefeningen ............ A. VAN 
CA UWENBERG HE 60 uur/jaar Plat., 22 

7. De staat- en sociale huishoudkunde •• 0 •• A. VLERICK 11 %-13(1) Plat., 22 

8. Ontwerp van chemische produktieëenheden G. FROMENT 11 %-13(2) Plat., 22 

9. Textieltechnologie (fac.) 0 ••• 0 •••• 0 G. RAES · 10-11Y2(2) Plat., 22 

10. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) C. DE PELSEMAEKER 
,. 

8Y2- 10 Univ., 2/ ·Aud., 3 ~ . --- .. -- --
11. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) • 0 • 0 A. VLERICK 8%-10(1) 14%-17Y2 

(1) Plat. 22 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

·-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN .... 

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. Gemeenschappelijke leergangen voor de 
richtingen A (sterkstroom) en 
B (zwakstroom) 

1. De cinematica en de dynamica der -

werktuigen ................. R.DECHAENE 81/z-10(1) 

1' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14%-18% , 
(1) 

2. De regeltechniek . . • . . . • . . . . . . . . À. VAN 
CA UWENBERG HE 11 %-13(2) 10 .. 11 1/2(2) 

2' Praktische oefeningen ............ A. VAN 
CAUWENBERGHE . 8'12-1 1112(2) 

3. Warmte-overdracht 1 I N. 11 %-13(1) 
' 

4. De industriële scheikunde ••• 0 •••••• F. BOSCH 

4' Praktische oefeningen ... .. ....... F. BOSCH 

5. De hydraulica ................ G. TISON 10-11 Vz(l) 

5' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14'12-18'12 .. (1) 

6. De algemene bouwwijzen en de 
beginselen van de topografie . . . . . . . . . N. 8'12-10(1) (11 uur /jaar) 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 8 uur/jaar (2 namiddagen) 

7. De beginselen van de röntgenanalyse . ... W.DEKEYSER 8'12-10 

8. De beginselen van de stabiliteit van de 
bouwwerken ................. F. RIESSAUW 81/z-10(2) . 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
N.B.: Na de ministeriële goedkeuring van het nieuwe programma zal door de faculteit een uurrooster ter beschikking worden gesteld. 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8%-10(1) Plat., 22 

10-/13(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
~ 

Rozier, 44 

Technicum 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

8' Praktische oefeningen F. RIESSAuW 
. 

8 uur/jaar (2 namiddagen) ............ Technicum 

9. a. De elektriciteit en toepassingen ervan op de ' 

nijverheid, partim : inleiding tot de .. 
netwerkanalyse .............. M.VANWORMHOUDT 11%-13(1) 11%-13(1) Plat., 22 

a' Praktische oefeningen ........... M. V AN\VORMHOUDT 14:Yz-18% 
(1) Technicum 

b. De elektriciteit en toepassingen ·er'Van 
/ 

op de nijverheid, partim : velden, 
energie en krachten ............ M.VANWORMHOUDT 11%-13(2) ll:Y:;l3(2) Plat., 22 

b' Praktische oefeningen .. · ......... M. VANWORMHOUDT 14:Yz-18% . (2) --
10. De aanvullingen van de elektriciteit en 

toepassingen ervan in de nijverheid, 
" 

a.. partim : fundamentele elektrische 
metingen (1 e deel) ............ J. ÇOLLE 10-11%(2) Plat., 22 

~·Praktische oefeningen ........... J. COLLE 14:Yz-18% 
(2) Technicum 

11. De technische thermodynamica(*) . . . . . N . 22% uur/jaar Plat., 22 

11' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar Plat, 22 

12. De technologie, partim : inleiding tot 
.. 

de materialenkennis (*) ........... W. SOE'IE 22Vz uur/jaar Plat., 22 

11. · Verplichte vakken voor richting A 
(sterkstroom) \ 

13. Elasticiteitsleer en sterkteleer 
_, . .__ - -- - - -- - - - 10-11% 8%-10 Plat., 22 ........ W. SOETE - -- --- --- -- ---

-
Ü) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 
N.B.: Na de ~inisteriële goedkeuring van het nieuwe programma zal door de faculteit een uurrooster ter beschikking worden gesteld. 



w 
......:1 

Leergangen 

13' Praktische oefeningen ............ ... 

111. Verplichte vakken voor ri~hting B 
(zwakstroom) 

13. Aanvullingen der wiskunde:. speciale 
funkties en komplekse integratie ...... 

14. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid :. \ 

a. partim : elektroacustica .......... 
a' Praktische oefeningen ........... 

b. partim : elektrische eigenschappen van 
materialen ................ 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . 

15. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid (grondige cursus), partim : 
straling (le deel) ............... 

16. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ 
16' Praktische oefeningen ............ 

IV. Keuzecursussen ----

· ~ie pp. 378 t.e.m. 380 

(a) = om de veertien dagen 
(b) = om de veertien dagen 

-

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1 e Proef burgerWk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

--' 

W.SOETE 14%-18% 
(2) 

~ 

F. KULIASKO 11%-13(1) 

J. VAN BLADEL 10-11%(1) 

J. V ÁN BLADEL 14%-18% 14%-18% 
(2b) (2a) 

M. VANWORMHOUDT 8%-10(2) 

M. VANWORMHOUDT --
' 

-
J. VAN BLADEL 10-11%(2) 

11 

W.SOETE 10-11% 8%-10(1) 

W.SOETE 14%-18% 
(1) 

.. 1 

N.B.: Na de ministeriële goedkeuring van het nieuw~ programma zal door de faculteit een uurrooster ter beschikking worden gesteld. 

. 

zaterdag Plaats 

-
I Plat., 22 

.' 

Plat; 22 

Technicum 

Technicum 

9-11(2) 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 



. FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

- 2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. Gemeenschappelijke leergangen voor de 
richtingen A (sterkstroom) en 
B (zwakstroom) ' 

1. De opvatting en inrichting van 
industriële gebouwen •••• 0 • 0 •• N. 8Y2-10(l) '> 

\ Plat., 22 

2. Studie en aanwending van de machines ... H. SOMERLING 8Y2-iO Plat., 22 

2' Praktische oefeningen • 0 •••••• 0 0 •• H. SOMERLING 8Y2-10(2) 8Y2-10(l) Technicum 

I 3. De werktuigmachines en hun aanwending .. C. DEKONINCK 81/2-10(1) Plat., 22 
w 
-....l 4. De aanvullingen van de elektriciteit en : N 

toepassingen ervan op de nijverheid, 
I 

a. partim : dynamica van elektrische 
I systemen •• 0 ••••••••• 0 0 •• 0 J. WILLEMS 10-11V2(1 10-11 %(1) - Plat., 22 
I -
! a' Praktische oefeningen ••••••• 0 ••• J. WILLEMS 10-11 %(1) 10-11 V2(2) 

I 14V2-16V2 

~ 

(2a) Plat., 22 

I 
b. partim .: fundamentele elektrische 

! 
metingen (2e deel) •• 0 •• 0 •••••• J. COLLE 11 V2-13( 1) I 11%,-13(1) Plat., 22 

p' Praktische oefeningen 0 •• 0 ••••• 0 • 1. ÇOLLE 14v2-18V2 Technicum -
c. partim : elektrische machines, basiscursus H. DE JONG 10-11 %(1) 8%-10(1) 11%-13(1) Plat., 22 

c' Praktische oefeningen • 0. 0 •• 0 • 0 •• H.DEJONG 14V2-18% 
(1) Technicum 

d. partim : beginselen van de communicatie-
systemen ••• 0 • 0 0 •• 0 ••• 0 ••• M. VANWORMHOUDT 11 V2-B(l) Plat., 22 

- .. -- --; - .. 
d' Praktische oefeningen ........... M.VANWORMHOUDT 14%-181/2 

(1) Technicum 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a) = om de veertien dagen 

..... r 
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Leergangen 

11. Verplichte vakken voor de richting A 
(sterkstroom) 

5. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus) , 
a. partim : berekening van sterkstroomnetten 

a' P.raktische oefeningen •• --.... • • •• 0 •• 0. 

6. De aanwending van de brandstoffen 
(2e deel) 0 ••• 0 • •••• 0 0 ••••••• 

7. De beginselen van het nijverheidsrecht ••• 0 

8. De spoorwegexploitatie • • • 0 • 0 •• • • • 

9. Elektrotherm ie • • 0 • •• 0 ••• •• • •• 0 

10. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim : industriële elektrische metingen 

a' Praktische oefeningen • • ••••• 0 ••• 

b. partim : dynamische verschijnselen in 
·elektrische netten • 0. 0 •••• 0 • 0 0. 

b' Praktische oefeningen ........... 

c. partim : elektrische machines 
(aanvullingen) • 0 0 •••• 0 ••••• • • 

c' Praktische oefeningen 0 0 • 0 ••••• 0 • 

(1) =eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis 

' 

J. WILLEMS 

J. WILLEMS 

N. 

P.KLUYSKENS 

E. VOORDECKER 

F. BOSCH 

J. COLLE 

J. COLLE 

J. WILLEMS 

J. WILLEMS 

H. DE JONG 

H. DE JONG 

I 

(2) = tweede halfjaar 

maandag dinsdag woensdag 

' . 

(30 uur/jaar) 10-1 Jlh (2) 

11 '/z-13(2) 

. 11%-13(2) 

11 Yz-13(1) 

8Yz-1 0(2) 

10-11%(2) 

(a) =om de veertien dagen 
(b) = om de veertien dagen 

donderdag 

·., 

10-11 '/z(2) 

11%-13(2) 

14.%-16(2) 

16-18(2) 

~ 

: 

vrijdag zaterdag Plaats 

-

I 

Plat., 22 

10-ll'/z(2) Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

- Technicum 

81/z-12Yz 
(2b) Plat. , 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

14Yz-18 Y2 
( 2 a) Technicum 
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F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
.. 

' 2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
i 

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

111. Verplichte vakken voor richting B 
. 

(zwakstroom) . 
5. Het gebruik van rekenmachines in de A. VAN -

regeltechniek ................ CAUWENBERGHE 11 V2-13(2) Plat., 22 

6. De aanvullingen van de elektriciteit en ' 

toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim : de circuittheorie . J. VAN BLADEL 11%-13(1) Technicum ......... 
a' Praktische oefeningen . .... ·- ..... J. VAN BLADEL 14%-18% 

(la) Technicum ' 

b. partim : beginselen van de communicatie-
systemen (2e d.) ............. M. VANWORMHOUDT 10-11%(2) Plat., 22 

7. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 8V2-10(2} 
nijverheid (grondige cursus), 
a. partim : Elektronische schakelingen ( 45 uur/jaar) -· 

(1e deel) ................. M. VANWORMHOUDT 10-11 %(1) 8V2-10(2) Plat., 22 

b. partim : Straling (2e deel) ........ 
I 

J. VAN BLADEL 10-1Ph(2) 10-11%(2) Technicum 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . J. VAN BLADEL 14%-18% 14%-18% . 
(2 b) (2b) Technicum 

IV. Keuzecursussen 

.> 

zie pp. 378 t.e.m. 380 
-.. 

.. 
~ 

.~ 

~ - - . - - - ~ ~ -"'- -- -· ·-- -· --- - ·-- - - - - . - =- - - - •. 9- .. - --- - ~ ~· 

-~ ---- -
-

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(b) =om de veertien dagen (~) =om de veertien dagen 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef bmgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Leer$0ngen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

l. Gemeenschappelijke leergangen voor de 
richting A (sterkstroom) en 
B (zwakstroom) 

1. De algemene metallurgie, de siderurgie 
en de metallografie ...... 
partim : de algemene metallurgie en de 
siderurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-11 %(a) (11 ~uur/jaar) 

partim : de metallografie ~ . . . . . . . . . . N. 10-ll%(b) (33* uur/jaar) 

2. De staat- èn sociale huishoudkunde ..... A._VLERICK . 11%-13(1) 

3. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, 

a. partim : verlichtingstechniek ....... J. VAN BLADEL 10-1P/2(1) 

- a' Praktische oefeningen ........... J. VAN BLADEL (45 uur/jaar) 14%-18% 
(lb) 

11. Verplichte leergangen voor de richting 
A (sterkstroom) 

I 

4. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan op de nijverheid, 

a. partim : elektrische machines .. H. DE JONG 11~-13(1) (22% uur/jaar) 
•r - (aanvullingen) 10-11%{2) 

a' Praktische oefeningen ........... H. DE JONG 14%-18% 
(1) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a)= om de veertien dagen (b) =om de veertien dagen 

-
zaterdag Plaats 

.. 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

' 

Plat., 22 

Technicum 



-
r F ACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

' 3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

. 
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

4. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus) 

a. partim : bouw en berekening van de 
elektrische machines ........... H.DEJONG 81/z-1 0 Plat., 22 

a' Praktische oefeningen ••• 0 •••• 0 •• H. DE JONG 14%-18% 14%-18% 
(e) (2e) Technicum 

b. partim : centrales, netten en elektrische 
traktie 0 •••••• 0 •••• 0 • 0 • • • C. VAN KERCKHOVEN 10-11 Vz Plat., 22 

w b' Praktische oefeningen • 0 •••••• 0 •• C. VAN KERCKHOVEN 141/2-18% 14Vz-18 ~1z 
-...J 

(c) (2c) Plat., 22 .. 0\ 

I c. pax-t.im : beveiliging van netten J. WILLEMS 8%-10(2) Plat., 22 • 0 • 0 0. 

c' Praktische oefeningen . . ......... J. WILLEMS 12 uur/jaar Plat., 22 

d. partim : regeling, sturing en exploitatie ' 
-

van netten •••• • 0 •••• 0 •••• 0 J. WILLEMS 11 %-13(1) 10-11 V2(2) \ Plat., 22 

d' Praktische oefeningen ••••• 0 ••• 0 0 J. WILLEMS 141/z-181/z 14Vz-18Vz -(d) ·(2d) Plat., 22 
-111. Verplichte leergangen voor de richting 

B (zwakstroom) 

4. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11V2-13(2) Plat'., 22 

5. De spoorwegexploitatie. ••• - ••••• 0 •• E. VOORDECKER 11%-13(2) Plat., 22 

6. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus), 

~ -· -- - - a. partim : straling (3e deel) - J. VAN 'BLADEL -- - ~ - 31/z-1 0( 1) - - - Technicum - 0 0 •• • •••• -- - ---
i ' ' 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (c) (d) (e) =om de drie weken 



w 
-......J 
-......J 

I 

Leergangen 
~ 

a' Praktische oefeningen ........... 

b. partim : elektronische schakelingen 
(2e deel) •••••••• 0 0 0 ••• 0 • 0 

b' Praktische oefeningen •••• 0. 0 •• • • • 

IV. Facultatieve cursussen gemeenschappelijk 
voor de richtingen A (sterkstroom) en 
B (zwakstroom) 

1. De textieltechnologie ••• 0 •• 0 •••• 0 

2. Handels- en nijverheidsboekhouding : 
handels- en nijverheidsleer 0 ••• 0 •• 0 • ' 

3. Inleiding tot industriëel beheer •••• 0 •• 

V. Keuzecursussen ' 

zie pp. 378 t.e.m. 380 

-

( 1) = eerste halfjaar 

-
FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

J. VAN BLADEL 14!fl-18!h 
(1) Technicum 

( 45 uur/jaar) 
M.VANWORMHOUDT 8%-10(1) Plat., 22 

M. VANWORMHOUDT 141h-18%(1) Technicum 

G. RAES 1 O-ll!f2(2) Technicum 

Univ., 2 
C. DE PELSEMAEKER 8!f2- 10 Aud., 3 

A:VLERICK 8%-10(1) 141h-171h 
(1) Plat., 22 

~-- ... 
~ 

-

(2) = tweede halfjaar 
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00 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

·- Keuzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen " Titularis 
' 

Uit de hierondérvermelde keuzecursussen moeten 
de studenten in de richting A (sterkstroom) ten 
minste zoveel cursussen kiezen zodat de totale 
duur 1121/z uur theorie bedraagt. De duur van de 

__, 

gekozen cursussen in de richting B (zwakstroom) 
moet 202Y2 uur theorie bedragen 

~ 

I. Gemeenschappelijke keuzecursussen voor de 
richting A (sterkstroom) en B (zwakstroom) 

l.De spoorwegexploitatie (aanvullingen) 0 ••• E. VOORDECKER 221/z uur/jaar 

2: Verwarming en klima-techniek • 0 •••••• N. . 22Y2 uur/jaar 

3. Lastechniek .................. W. SOETE 221/z uur/jaar 

4.Cursussen voorkome.nd op het leerplan voor de 
graad van ingenieur in de telecommunicatie-
technieken aan de RijksuniYersiteit te Gent. ·· ; 

--
S.Cursussen gedoceerd aan de Rijksuniversiteit te 

Gent, doch met instemming van de faculteit van 
de toegepaste wetenschappen, de promotor v~n -het afstudeerwerk gehoord. 

11. Keuzecursussen voor de richting A 
(sterkstroom) 

6.Aanvullingen der wiskunde : speciale 
funkties en komplekse integratie ....... F. KULIASKO 221/z uur/jaar 

?.Het gebruik van rekenmachines in de A. VAN ~ 

regeltechniek CAUWENBERGHE - -- - -- -- - - . - 22% uur/jaar ................... 

~ 

--

~ 

Plaats 

-
·~ 

~ I 
:I 

~ 

Plat., 22 

Plat., 22 

... Plat., 22 

~ 

. Plat., 22 

- -- - - Plat., 22 .. --·-- - ~-



w 
....) 
\0 

I 

8. 

111. 

6. 

7. 

~· 

/ FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Keuzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis 

-
De elektriciteit en toepassingen ervan in 

"' - de nijverheid (grondige cursus), 
partim : elektronische schakelingen (le deel) M. VANWORMHOUDT 22% uur/jaar 

Keuzecursussen voor de richting B 
(zwakstroom) - . 
Elektrothermie ............... F. BOSCH maandag: 11%-13(1) 

~ 

De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partiro : industriële elektrische metingen J. COLLE 22% uur/jaar 

a' Praktische oefeningen ........... J. COLLE 30 uur/jaar 

b. partim : elektrische machines, 
aanvu!llngen ................ H.DEJONG - 67% uur/jaar 

b) Praktische oefeningen .... ... ....... H.DEJONG 90 uur/jaar 

De elektriciteit en toepassingen ervan in de . 
nijverheid (grondige cursus), 
a. partim : bouw en berekening van de 

elektrische machines ........... H.DF;JONG 45 uur/jaar 

a' Praktische Ç>efeningen ........... H.DEJONG 60 uur/jaar 

b. partiro : statistische communicatieleer .. M. VANWORMHOUDT 45 uur/jaar 

c. partim : interne elektronica ........ M. VANWORMHOUDT 45 uur/jaar 

d. partim : elektronische meetmethodes en 
systemen ................. J. COLLE 

-·- - - 45 uur/jaar -.. -

e. partiro : elektrische terugkoppelings-
systemen ................. J. WILLEMS 45 uur/jaar 

Plaats 

Plat., 22 

. . 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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\ FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Keuzecursussen voor de proeven burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
I 

Leergangen Titularis 

f. partim : Veldtheorie A, grondig elektro-
magnetisme ................. J. VAN BLADEL 45 uur/jaar 

g. partim : veldtheotie B, relativiteit J. VAN BLADEL 
. . 

22% uur/jaar ..... 

h. partim : netwerksynthese . . . . . . . . . . J. VAN BLADEL 45 uur/jaar 

.. 

.... 

-

' 

' 

-
- ·-

- - ·- - - - - - - - ~. 

. 

Plaats 
/ 

- Technicum 

Technicum 

Technicum 

.... 

. 

. 
I 

--· - --
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk werktui~undig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De aanwending van de brandstoffen . . . . . N . llVz-13 (1) .. 
1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 22% uur/jaar 

2. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W. SOETE 10-11% 8%-10 

2' Praktische oefeningen ............ W. SOETE 14%-18% 

3. · De technologie, pattim : lastechniek .... W. SOETE 11%-13(2) ..._ 

4. De hydraulica ................ G. TISON 10-11 %(1)' 

4' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14%-18% .-
(1) 

5. De technische thermodynamica (0 ) ..... N. 8%-10(1) 

5' Praktische oèfeningen . . . . . . . . . . . . N . 1AYz-18Yz 
(1) (30 UU!/jaar) 

6. De zuigermotoren, partim I ......... C. VAN AMEN 8%-10(2) 

6' Praktische oefeningen ............ C. VAN AKEN 14%-18% , 
.. ' 

(2) 

7. · De werktuigmachines en hun aanwendingen . C. DEKONINCK 8%-10 

7' Praktische oefeningen ............ C. DEKONINCK 10-13 

8. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie .............. N. 8%-10(1) (11 uur/jaar) -

8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 8 uur/jaar (2 namiddagen) 

9. De aerodynamica ...... . ...... . G. TISON 10-11%(2) -

10. De cinematica en de werktuigendynamica .. R. DECHAENE 8%-10(2) 
11%-13(1) 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (0
) = + 22% uur in de kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

N.B.: Na de ministeriële goedkeuring van het nieuwe programma zal door de faculteit een uurrooster ter beschikking gesteld worden. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat.. 22 

Plat., 22 
4 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
.. 

. Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

' 
Plat., 22· 

--



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

, le Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

10' ·Praktische oefeningen . .... . ... . . . R. DECHAENE 14Y2-18Vl 14Y2-18Vl 
(2) . . (1) 

' 
Plat., 22 

11. De regeltechniek . ...... . ....... A. VAN 
CAUWENBERGHE 

·- ---- --- ...... 
llVl-13(2) 10-1~V2(2) Plat., 22 

11' Praktische oefeningen • " • ......... , . . A. VAN 
CAUWENBERGHE 8Y2-l1Vl(2 Plat., 22 

I 
12. De technolo_gie, partim : inleiding tot de 

w materialenkennis (*) . . . . . . . . . . . . . W. SOETE 1ü-11 V2(1) 
I 

Plat., 22 
00 
N 13. Warmte-overdracht I ... . ........ _ . N. 22Vl uur/jaar Plat., 22 
I I 

13' Pra~ische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar · 

/ 

~ 

- .. 
-

) •. 

" -I = - ~ - - - - - - - - - - - . ~ - -- - - - --· - -- - - -- --- ~ - - ~· - ~ - - - - - -- - - --- -=--= . . 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = zie kand. Burg. ingerueur (Oud Regime) 
NB. Na de ministeriële goedkeuring van het nieuwe progranuna zal door de faculteit een uunooster ter beschi~king gesteld worden_. -

- --- --· 



....... 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
' 

/ 2e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur '\ -· 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De industriële scheikuiule (chemie van ' 

water en brandstoffen) ........... F.BOSCH ( 45 uur/jaar) sv~1oo> Plat., 22 

1, Praktische oefeningen ............ F.BOSCH 14Y~18Yz -
I 

- , 
(1) Plat., 22 

2. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid, partim : beginselen van de 
elektrotechniek ............... M. VANWORMHOUDT 10-11% Plat.,22 

2' Praktische oefeningen ............ M.VANWORMHOUDT 14Yz-18Vl 
- (2) Technicum 

·~ 3. De algemene metallurgie en de siderurgie, de 
~ 

-
w metallografie 

partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10-11 Yz (le helft 1e sem.) Plat., 22 

(45 uur/jaar) 
partim : de metallografie . . . . . . . . . . N . 10-11 Yz (vanaf 2e helft 1e sem.) Plat., 22 

4. Berekening van constructies: 1e deel .... D. V ANDEPITTE sv~1oo> Plat., 22 

4' Praktische oefeningen ............. D. VANDEPITTE 14Yz-18Vl 
(1) Plat, 22 

5. De zuigermotoren, partim 11 ......... C. VAN AKEN 11%-13(1 Plat, 22 
- -

5' Praktische oefeningen ............. C. VAN AKEN 10-12 14Y~18Yl Labo 
(1) Technicum 

6. De spoorwegexploitatie ........... E. VOORDECKER 11 Y:z-13 ;Plat, 22 

7. De beginselen van de röntgenanalyse .... W. DEKEYSER sv~1o Plat., 22 

9. Voertuigtechniek I . . . . . . . . . . . . . N . sv~1oo> Technicum 

9' . Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . ( 45 uur/jaar) Technicum 

(l) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e 'Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

10. Studie van de machine onderdelen ...... C. DEKONINCK 10-11%(2) Plat, 22 
10' Praktische oefeningen ............ C. DEKONINCK 14%·18% 

(2) Technicum 
11. De werkplaatstechniek ........... C. DEKONINCK 8%·10(2) I Plat, 22 
12. · Opvatting en inrichting van ind~triële 

gebouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 8%-10(1) ' I Plat., 22 
13. Stoomturbines ................ N. 8%-10(3) Plat., 22 
13' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14Y2-18Vz 

I (2a) 
(.;.) 14. Stoomtechniek N. 8Y2-10(4) 00 ............... 
~ llYl-13(2) 
I 14' Praktische oefeningen " N . 14Y2-18Vz . . . . . . . . . . . . 

(2a) 

15. Verwarming en klima-techniek . . . . . . . N . 8Y2-10(2) 

15' Praktische q,efeningen . . . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar 

16. Voertuigtechniek 11 . . . . . . . . .. . . . ·-. N . 8Y2-10(2) 

16' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . .. N • 14Y2-17Yz 
- (2) 

.· 

\ 
- ~ - ... "" .. - - - - ' .. - - - - - - . - - ... ··-

(1) = eerste halfjaar (2). = tweede halfjaar ·(3) = 1e helft 1e halfjaar (4) = 2e helft 1e halfjaar (a)= om de veertien dagen 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

3e. Proef burgerlijk werktuigkundig ·ingenieur 

Leergangen fituiaris maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

·-
1. De zuigermachines 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 o o o 0 H. SOMERLING 8%-10(2) 

1' Praktische oefeningen ......... 0 ••• H. SOMERLING 11 Y2-13(2) 11V2-13(2) 
14Y2"18V2 14Y2"18V2 

(2) (2) 

2. De turbomachines ................ H. SOMERLING 10-11Y2(1) 

2' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 10-11 Yz(l) 14Y2"18Yz 
. (1) 

30 De gastrubines .......... . .. . .. Ho SOMERLING 10-11 V2(1) 

3' Praktische oefeningen ............. H. SOMERLING 8Y2-10(l) 

4. De koeltechniek ... .. ................ H. SOMERLING 10-11V2(2) ' 

5. De vliegtuigmotoren . ............ H. SOMERLING )0-11Y2(2 

60 De sterkteleer met betrekking tot de 
machinebouw ................ R.DECHAENE 8Y2"10(1) -

6' Praktische oefeningen ............. R.DECHAENE 10-12Y2(1) 8Y2-10(l) 

70 De mechanische trillingen .......... J. DE RIES 8Y2"10(1) 

7' Praktische oefeningen ............ J. DE RIES 14Y2".18V2 
(1) 

80 De beginselen van het nijverheidsrecht . 0 0 P. KLUYSKENS 11 Y2-13(2) ( 

--

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

' 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
--
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- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

·- . 3e Proef burgerlijk werktuigkUndig ingenieur -

Leergangen Titularis maandag dinsdag 
~ 

woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
-

9. De aanvullingen van de elektriciteit en-
toepassingen ervan in de nijverheid : 
elektrische machines . . . . . . . . . . . . . H.DEJONG 11Y2-13(2) 11 Y2-13(1) 

9' Praktische oefeningen ............ H.DEJONG 14Y2-17Yz 

- (1) (a) 

10. De textieltechnologie ............ G. RAES 10-11 Y2(2) 

11. Machines voor het behandelen van 
goederen ................... J. DE RIES llY2-l3(1) 8Yz-10(2) 

12. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK ,. 11%-13(1) 

13. Centrales, netten, el_ektrische 
traktie ................... C. VAN KERCKHOVEN 10-11 Yz 

13' Praktische oefeningen ............ C. VAN KERCKHOVEN 22Yz uur/jaar 

14. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8Y2-l0 

-
15. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK ..----sYz-10(1) 14Y2-171h 

(1) -
16. Metaalbouw (fac.) ............... W. SOETE 22Yz uur/jaar 

-
I 

~ 

" - - - - .. - - - -- - - - - - . - - ..::;; :""=-=:---==-:- --- •. 
~ - . :::.. -=-=:- l ::--'0''' - - -.. -. -=--= :...::. -· -·· -- - ~- --- -

-. . -

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (a)= om de veertien dagen 

-

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technic~m 

Univ., 2 
Aud., 3 

Plat., 22 

Technicum 

- - ...=.-::....--=-~~------~ 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch mgenieur . 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De elektriciteit en toepassingen ervan - . ' 

in de nijverheid : 
..... 

a. partim : inleiding tot de netwerkanalyse M. V f\.NWORMHOUDT 11 Yz-13(1) 11%-13(1) 

a' Praktische oefeningen ............ _ M. "X ANWORMHOUDT 14Yz-18Yz 
- - (2a) 

b. partim : velden, energie en krachten M. VANWORMHOUDT 
. 

11 %-13(2) 11Yz-13(2) 

b' Praktische oefeningen . .......... M. VANWORMHOUDT 14%-18% 
(2a) 

2. De aanwending van de brandstoffen . . . . . N . 1 P/z-13(1) 

3. Elasticiteitsleer en sterkteleer ......... W. SOETE 10-11 Yz 8Yz-10 

3' Praktische oefeningen ............ W.SOETE 14Yz-18% 

4. De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE 11Yz-13(2) 

5. De hydraulica G. TISON 
I 10-11 %(1) .................. 

5' Praktische oefeningen _:_ .... ~ . .. . . . . . . . . G. TISON 14Yz-18% 
(1) 

6. De aerodynamica . .... . .......... G. TISON 10-11 %(2) 

7. De technische thermodynamica (0 ) . .... N. 8Yz-10(1) 
~ 

7' Praktische oefeningen . ............ N. 14%-18% 
(30 uur/jaar) (1) . 

8. De zuigermotoren, partim I . ........ C. VAN AKEN 8%·10(2) 

8' Praktische oefeningen . "• .......... C. VAN AKEN 14Yz-18Yz 
(2) 

9. De werktuigmachines en hun aanwendingen C. DEKONINCK 8Yz-10 

( 1) = eer~te halfjaar (2) = tweede halfjaar (a) = om de veertien dagen 
( 0 ) = + 22% uur in de kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 
N.B.: Na de ministeriële goedkeuring van het nieuwe programma zal door de faculteit een uurrooster ter beschikking gesteld worden. 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum -

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
--

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

- -- 1 e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leer,gangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

10. De cinematica en de werktuigendynamica .. R.DECHAENE 8%:·10(2) 
11 V:z-13(1) 

10' Praktische oefeningen ............ R.DECHAENE 14V:z-18Vz 14V:z-18Vz 
(2) (1) .. 

11. De regeltechniek . . . . . . . . . . . . . . . A. VAN 

- CAUWENBERGHE llV:z-13(2) 10-11Vz(2) 

11' Praktische oefeningen ............ -A. VAN 
CAUWENBERGHE 8V:z-11Vz(2) 

12. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie .............. N. 8Vz-10(1) (11 uur/jaar) 

12' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 8 uur/jaar (2 namiddagen) 

13. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid : 
partim : fundamentele elektrische -
metingen J. COLLE: - 10-llVz(~) .................. 

14. De technologie, partim :inleiding tot de 
materialenkennis (*) .. · ........... W. SOETE 22Vz uur/jaar 

15. Warmte-overdracht . . ........ ..... N. 22Vz uur/jaar 

15' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 30 uur/jaar 

- - - ~ --- - - - - - - - -
'· 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 
N.B.: Na de ministeriële goedkeuring van het nieuwe programma zal door de faculteit een uurrooster ter beschikking gesteld worden. 

, 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 · 

Technicum 
,. 

--- -. - ~- -



w 
00 
\0 

I 

: 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAP-PEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
L De industriële sèheikunde (chemie van 

water en brandstoffen) ........... F.BOSCH ( 45 uur/jaar) BYz-10(1) 

1' Praktische oefeningen ............ F.BOSCH I 10-13 (1) 

2. · De aanvullingen van de elektriciteit en .. 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim : dynamica van elektrische systemen 1. WILLEMS 10-11%(1) 10-11%(1) 

a' Praktische oefeningen ... . ...... J. WILLEMS 10-11 Yz 10-11 %(1) 10-11%(2) 
(60 uur/jaar) 

b. partim : fundamentele elek,trische 11 Yz-13(1) 
I metingen ................. J. COLLE llYz-13(1) (67% uur/jaar) 

b' Praktische oefeningen ....... · ... J. COLLE 14Yz-18Yz 

c. parti'm : industriële elektrische metingen J. COLLE 8Yz-10(2) 

c.' Praktische oefeningen .......... J. COLLE 8Yz-12Yz 
(2a) 

d. partim : elektrische machines, basiscursus H. DE JONG 10-11 Yz(1) BYz-10(1) 11 Yz-13(1) 

d' Praktische oefeningen H.DEJONG '· 14Yz-18Yz .......... 
(1) 

e. partim : elektrische machines, aanvullingen H.DEJONG 10-11 %(2) (67% uur/jaar) 

e' Praktische oefeningen ........... li.DEJONG (90 uur/twee jaar) 
14Yz-18Yz 

' (2) (a) 

3. Opvatting en inrichting van 
industriële gebouwen N . 8Yz-10(1) .. -. . . • . . ....... 

4. Verwarming en klima-techniek N . BYz-10(2) -. . . . . . . · ____ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (2a) = om de veertien dagen, tweede halfjaar 

Plaats 

Plat., 22~ 

Plat., 22 
-· -

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

,Plat., 22 

Technicum 
; 

Technicum 

I 

I 

.... 
I 

Plat., 22 

i 
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F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
4' Praktische oefeningen . . . . .. .. . . . . .. . .. N . 30 uur/jaar 

5. Berekening van constructies : 1e deel . . .. D. V ANDEPITTE 8%-10 

5' Praktische oefeningen .............. D. VANDEPITTE 14%-18% 

6. De zuigermotoren, partim 11 .•. . , •... C. VAN AKEN 11%.-13(1 

6' Praktische oefeningen ... . ........ C~ VAN AKEN 14%-18% 
(1) 

7. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 

_ partim : beginselen van de communicatie-
systemen ..................... .. M. VANWORMHOUDT . 11 Y2-13(1) 

7' Praktische oefeningen l ..... . ..... M. VANWORMHOUDT 14%-18% 
(2a) 

.. 
8. De elektriciteit en toepassingen ervan 

in de nijverheid (grondige cursus), .. 

a. partim : ·berekening van sterkstroomnetten J. WILLEMS 10-11 Y2(2) 

a' Praktische oefeningen . . . ......... J. WILLEM"S 10-11%(2) 10-11 %(2) 

9. Stoomturbines . ...... : .. . .. . · .. N. 8Y2-10(3) 

9' Praktische oefeningen N . 14Y2-18% 
, . 

.. . . . . . . . . . . . 
(2a) 

10. Stoom techniek N . 
.. 

8Y2-10(4) . . . . . . . . . . . . . .. . 
10' Praktische oefeningen .......... . . N. " 14Y2-18Yz 

(2a) 

11. TEN MINSTE EEN CURSUS 
TE KIEZEN ONDER DE VOLGENDE : 

1. De beginselen van de röntgenanalyse ... . W. DEKEYSER 8Y2-10 

2. Gebruik van rekenmachines in de - N. (A. VAN 
regeltechniek CÀUWEN BERGHE) 

.. 
11 %-13(2 -· - .. -- ..:;.. .. . ............. 

3. Aanvullingen van de regeltechniek . . . . . . N. (A. VAN 
CAUWENBERGHE) 8Y2-10(l) 

(1)= eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(4)= 2e helft 1e halfjaar -

(2a) = om de veertien dagen tweede halfjaar (3) = 1e helft 1e halfjaar 

~ 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

8Y2-12% 
(2a) Technicum 

' 

Plat., 22 

I Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Pl;at., 22 

=- Plat., 22 -

Plat., 22 
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' - FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

-
3~ Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (Oud programma) 

--· 

Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag_ Plaats 

~. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De elektr~metallurgie, partim : 

elektro-thermie .............. ; . F.BOSCH 11%-13(1 Plat., 22 

2. J?e algemene metallurgie en de siderurgie, 
. - de metallografie 

.. ............... 
partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie . . . . . . . . . . . . . . .. . . . N . l 10-11% ( 1e helft 1e sem.) Plat., 22 

-, 
(45 uur/jaar) 

partim : de metallografie . . . . . . . . . . N . 10-11% . (vanaf 2e helft 1e sem.) Plat., 22 

I 
3. De gasturbines ........ · ........ H. SOMERLING 10-11 l/2(1) I Technicum 

w 4. De koeltechniek ' 10-11V2(2) Technicum \0 ............. .... . H. SOMERLING -I 5. De zuigermachines . . . . . . . . . . . . . . H. SOMERLING 8%-10(2) . I Plat., 22 
I 

I 5' Prakt~che oefeningen ............ H. SOMERLING 14V2-18% 
'· (2) Technicum 

-
6. De sterkteleer met betrekking tot de 

machinebouw ................ R.DECHAENE 8%-10(1) Plat., 22 

7. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P.KLUYSKENS lll/2-13(2) Plat., 22 

8. De turbomachines .............. H. SOMERLING 1û-11V2(1) Plat., 22 

8' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14V2-18% 
'. (1) .. Technicum 

9. De mechanische trillingen .......... J. DE RIES 8V2-10(l) Plat., 22 
- - - -

-

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCflAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (Oud programma) 

I 

Leergangen Titularis maandag dinsdag wensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
~ 

10. De staat- en sociale huishoudkunde ..... A. VLERICK . 11 Vl-13(1) Plat., 22 

11. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid t 

a. partiro : elektrische machines, 1()..11 Y2(2) 

I 
aanvullingen ................ H.DEJONG 11 Vl-13(1) (67V2 uur/twee jaar) Plat., 22 

a' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . H.DEJONG . 14%-18% I 
(1) 

I 
(90 uur/twee jaar) Technicum 

w 12. De elektriciteit en toepassingen ervan in \0 
N de nijverheid (grondige cursus), 
I a. partiro : bouw en berekening van 

I 
elektrische machines ........... H.DEJONG 8%-10 Plateaustr., 22 

a' Praktische oefeningen ........... H.DEJONG 14%-18% 14V2-18V2 

I 
(a) (2a) (60 uur/jaar) Technicum 

b. partiro : centrales, netten, elektrische 

I traktie .................. C. VAN KERCKHOVEN 10-11% Plateaustr., 22 

I b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . C. VAN KERCKHOVEN 14V2-18V2 14Y2-18Yz 
(a) (2a) (60 uur/jaar) Plateaustr., 22 

c. partiro : regeling, sturing en exploitatie 
van netten ................. J. WILLEMS , 11%-13(1) 10-11%(2) I . 

c' Praktische oefeningen ........... J. WILLEMS 14Y2-18Yz 14Y2-18Yz 
.;;. - - (a) (2a) (60 uur/jaar) --

-~ 

13. Handels- en nijverheids'boekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8%-10 . u~ 
A~d., 3 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (a) = afwisselend -
--·--· 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk werktUigkundig-elektrotechnisch ingenieur (Oud programma) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-

14. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8Yz-10(1) 14%-17Ih 
.... (1) 

15. Machines, voor het behandelen van goederen / 

(fac.) .................... J. DE RIES 8%-10 

II. Tenminste één cursus te kiezen onder de 
volgende (doch met minimumduur: 45 uur 
theorie) 

1. De textieltechnologie ............ G.RAES 10-11 %(2) 

2. De spoorwegexploitatie ........... E. VOORDECKER 11%-13 

· 3. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, -

partim : verlichtingstechniek ........ J. VAN BLADEL 11%-13(2) 

4. Voertuigtechniek I ............. N. F 8Y1-10 (1) , · 

5. Voertuigtechniek 11 . . . . . . . . . . . . . N . 81,1;.10 (2) . 
-

6. Produktiebeheer ............... H. MULLER 8Yz-10(2) (30 uur/jaar) 

7. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid (grondige cursus), 
partim : beveiliging van netten ....... J. WILLEMS 8Ih-10(2) 

7' Praktische oefeningen ............ J. WILLEMS - -· 12 uur/jaar 

8. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid, partim : beveiliging van 
netten . N . 13% uur/jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Technicum 

Technicum 

Plateaustr., 22 

Plat., 22 

Technicum . 

Plat., 22 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

.I 

1 e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur '\ -
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag_ donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

C De theorie van h~t schip, 1e deel: 
meetkunde en stabiliteit ........... V. FERDIN ANDE 11 Y2-B(1) 11Y2-13(2) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ V. FERDINANDE , 8%-10(1) -
11 Y2-13(1) . Plat., 22 

2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie : 
partiro :scheepsbouwkunde: onderdelen 
van de scheepstechnologie .......... J. NIBBERING 10-11%(1) Plat., 22 

I 2' Praktische oefeningen ............ J. NIBBERING (240 uur/drie jaar) ' 8%-12%( 2) Plat., 22 
W - ~ 3. De cinematica en de werktuigendynamica R.DECHAENE 8Y2-10(2) \0 .. 
~ 11Y2-13(1) Plat., 22 
I 

3' Praktische oefeningen .... .. ....... R. DECHAENE 14Vz-18Vz - 14%-18% 
- (2) (1) Plat., 22 

4. De regelteehniek ....•.......... A. VAN 

- -
CAUWENBERGHE 11%-13(2) 10-11 %(2) Plat., 22 

4' Praktische oefeningen ............ A. VAN .--
CAUWENBERGHE 8Y2-l1Vz(2 Plat., 22 

5. De aanwending der brandstoffen . . . . . . N . 11%-13 (1) Plat., 22 

6. De elasticiteitsleer en sterkteleer ...... W.SOETE 10-llVz 8%-10 Plat., 22 

6' Praktische oefeningen W.SOETE 
- 14%-18% Plat., 22 ............ 

7. De hydraulica ................ G. TISON ~ 10-11 %(1) ( 45 uur/jaar) ' Plat., 22 

'7' Praktische oefeningen ..... ; ...... G. TISON 14%-18% 
(1) (120 uur/jaar) Plat., 22 

~ - -:;,-...: 

8. De technische thermodynamica (0 ) 
- -- ---- ~ 

-- ___ r .. .= 
8%-10(1) Plat., 22 ..... N. •. - " - ---

I ' . 
( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar ( 0 ) = + 22% uur in de kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

N.B.: Na de min_isteri& goedkeuring van het nieuwe programma zal de faculteit een uurrooster ter beschikking stellen. 
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FAC~TEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
-

1 e Pr?ef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . . 14%-18% 
(1) (30 uur/jaar) 

9. De zuigermotoren, partim I ...... . . . C. VAN AKEN 8Yz-10(2) 

9' Praktische oefeningen ............ C. VAN f\KEN 14Yz-18Yz 
(2) . 

10. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie . . .... . .. . ..... N. - 8Yz-10(1) ( 11 uur/jaar) 

10' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N· . 8 uur/jaar (2 namiddagen) 

11. De aerodynamica .. . .. . ........ G. TISON 10-11%(2) 

12. De technologie, partim : lastechniek . .. . W. SOETE 11 Yz-13(2) 

13. De technologie, partim : inleiding tot de 
materialenkennis (*) .... . ..... .... W. SOETE 22% uur/jaar 

~ 

/ 

14. Wat:mte-overdracht I . .. . . .. . . . . . . . N . 22% uur/jaar -
14' Praktische oefeningen . . . . . · . .. ..... N . 30 uur/jaar 

. 
. 
.- - - - - . . .. - . - ~· . ~- ··- -- - . 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 
N.B.: Na de ministeriele goedkeuring van het nieuwe programma zal de faculteit een uurrooster ter beschikking stellen. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

.Plat., 22 

-
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De theorie van het schip : 2e deel ...... V. FERDINANDÊ 10-11%(2) 10-11 %(1) Plat., 22 

1' Praktische oefe~ingen ............ V. FERDINANDE 14%-18% Plat., 22 

2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie, ) partim : scheepsbouwkunde : 2e deel .... J. NIBBERING 11 Vz-13 Plat., 22 
1 

. 2' Praktische oefeningen J. NIB.BERING ( 240 uur/drie jaar) "" 10-13 Plat., 22 . ........... 
. 3. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie, ) I partim : scheepstechnologie .......... J. NIBBERING 8%-10(2) Plat., 22 

w 
\0 4. De industriële scheikunde (chemie van 
0'\ 

water en brandstoffen) F. BOSCH (37% uur/jaar) 8%-10(1) Plat., 22 
I ........... 

4' Praktische oefeningen ....... . .... F. BOSCH 14%-18% 
~ 

(1) Plat., 22 

5. De elektriciteit en toepassingen ervan -

in de nijverheid, partim : beginselen van 
de · elektro-techniek ............. M.VANWORMHOUDT 10-11% Plat., 22 

5' Praktische oefeningen ............ M.VANWORMHOUDT 14Vz-18% 
' (2) Plat., 22 

6. De algemene metallurgie en de siderurgie, de 
· metallografie è 

r partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie- . . . . . · ............. N . ~(45 uur/jaar) 

10-11% ( 1 e helft 1e sem.) Plat., 22 

partim : de metalloglafie .......... N. . 10-11% (vanaf 2e helft 1e sem.) Plat., 22 
~-- -:;;. ___ :; 

- -- -. - - . . . ... 
; 

-· -·· 

(1) = eerste halfjaar 
(b) = om de veertien dagen 

(2) = tweede halfj!Ulf 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk, scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag ·dinsdag woensdag lrJonderdag vrijdag 

7. Berekening van constructies: 1e deel ..... D. V ANDEPITTE 8%-10 8Y:t-10 

-7' Praktische oefeningen ............ D. VAN DEPITTE 14h-18Vz 

8. De zuigermotoren, partim 11 . • . • • . . . . . C. VAN AKEN 11Y:t-13(1) 

8' Praktische oefeningen ............ C. VAN AKEN 14Y:t-18% 
(1) 

9. De .werktuigmachines en hun aanwendingen . C. DEKONINCK 8Y:t-10 

10. De bouwwerken van de burgedijke genie: 
algemene bouwwijzen, partim : 
grondmechanica (fac.) ....... ..... E. DE BEER 11 Y::t-13 .(22% uur/jaar) 

11. Stoomturbines ................ N. 8%-10(3) 
\ 

11' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14%-18Vz 
(2a) 

12. Stoomtechniek . . . . . . . . . . . . . . . N . 8%-10(4) 
~ 

12' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 14Y:t-18Vz 

- (2a) 
~ 

. --

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (4) = 2e helft le halfjaar 
(a) = om de veertien dagen (3) = le helft le halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat.,22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

-- -- ·-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen . Titularis maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag 

1. De theorie van het schip : 3e deel, partim : 
sturen, golven en scheepsbewegingen .... V. FERDINANDE 10-11%(1) 

1' Praktische oefeningen 
. . 

V. FERDINANDE 8%-12% ... .......... 
· 2. De scheepsbouwkunde en scheepstechnologie, 

partim: scheepsbouwkunde (sterkte en 
trillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. NIBBERÎNG 

2' Praktische oefeningen ............ J. NIBBERING 14%-18Yz 
(1) (240 uur/drie jaar) 

3. De zuigermachines . . . . . . . . . . . . ·. . H. SOMERLING 8%-10(2) 

3' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 14%-18% , 14%-18% 
(2) (2) 

4. Opv~ting en inrichting yan 
- industriële gebouwen ............ N. 8%-10{1) ..;. 

.. 

5. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSK.ENS 11%-13(2) 

6. De aanvullingen van de elektriciteit en -/ 

toepassingen ervan in de nijverheid : 
elektrische machines ............• H.DEJONG 11%-13 

.. 

6' PraktiSche oefeningen ............ H.DEJONG 14%-18% 
(3) 

7. De aanvullingen van de hydrfiulica ...... G. TISON 11%-13{1) 

7' Praktische oefeningen ............ G. TISON 11%-13(2) 

8. Berekening van constructies: 2e deel D. V ANDEPITTE -. -· -- - - 8%-10 - - --. . . . 
10-11 %(2) 

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 

-. 

zaterdag Plaats 
' 

Plat., 22 

Plat., 22 

8%-10(1) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

~lat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

... - . 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8' Praktische oefeningen ............ D. V ANDEPITTE 141/z-181/z 
(3) (165 uur/jaar) 

9. De turbomachines .............. H. SOMERLING 10-111/z(l) 

9' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING 141/z-181/z 
(1~ 

10. De aanvullingen van de metallografie, ' 

2e deel : fysische metaalkunde . . . . . . . N . 111/z-13(1) 

10' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 1 0-111/z(1} -
11. De gasturbines ................ H. SOMERLING 1 0-111/z(l) 

1-2. De koeltechniek ............... H. SOMERLING 10-11%(2) 

13. Scheepswerktuigkunde ........... C. VAN AKEN 8V2-10(l) 
10-11 Yz(2) 

13' Praktische oefeningen ............ C. VAN AKEN 141/z-18% 
(3) .. -

14. De staat-· en sociale huishoudkunde ...... A. VLERICK '· 
11%-13(1) 

15. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) ... C. DE PELSEMAEKE_R 8Yz- 10 

16. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8%-10(1) 14%-17% 
- (1) 

--
17. Machines voor het behandelen van -

goederen (fac.) ............... J. DE RIES 8Y2-10 

18. Metaalbouw (fac.) .............. w:soETE 22% uur/jaar 

-
( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = om de veertien dagen 

' 
0 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 
-· 

Technicum 

Technicum -
Technicum 

. Technicum 

Technicum 

Pht., 22 

Technicum 
. 

Plat., 22 

- Univ., 2 
Aud., 3 

Plat., 22 
-

Plat., 22 

' 



~ 
0 
0 
I 

-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE: SCHOLEN 

Leergangen 

1. De architectonische samenstelling . . . . . . 
2. De constructie van de gebouwen (ruwbouw, 

uitgez. de daken) . . . . . . . . . . . . . . 
2' Praktische oefeningen ............ 

-

' 
3. De cinematica én de werktuigendynamica .. 
3' Praktische oefeningen ............ 

4. De aartwending van de brandstoffen • . . . . 

5. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ 

5' Praktische oefeningen ............ 
6. De technologie partim : lastechniek ..... 
7. De hydraulica ................ 
7' Praktische oefeningen ............. 

8. Topografie en fotogrammetrie ........ 

8' Praktische oefeningen 

(1) =eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

............ . 

1 e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

N . 8%-10 (2) .10-11 V2 (1) 

N . 10-13 (2) 

G. DELEYE SY:z-11% 16-18Vl(l) 
(2) 14Yl-18Vl 

(2) ( 240 uur/twee jaar) 

R.DECHAENE SY:z-10(1) 
, 

R.DECHAENE 14Y:z-18Yl 
(la) 

.. 

N. llYl-13(1) . 

W. SOETE 10-11Vl SY:z-10 

W. SOETE 14Yl-18Yl 

W. SOETE UYl-13(2) 

G. TISON SYl-10(1) 

G. TISON 14Yl-18Yl 
(1) 

H.VAN 
KERCKHOVEN 10-llVl 

H. VAN ~ - - - - -
KERCKHOVEN 22Vl uur/jaar -

(a) = om de veertien dagen 

N.B.: Na de ministeriële goedkeuring van het nieuwe programma zal door de faculteit een uurrooster ter beschikking gesteld worden. 

-- - - -

.. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

_ Plat., 22 
' 

Plat, 22 
' 

Plat., 22 
1 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

- . Plat., 22 =i 



~ 
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-
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
-

10. Steen en beton . . ............. F. RIESSAUW 8Y2-10(2) 

10' Praktische oefeningen . ............ F. RIESSAUW 22% uur/jaar 

11. De technische thermodynamica (*) . · ..... N. ,., 22%. uur/jaar 

12. De technologie, partim : inleiding tot de 
# 

materialenkennis (*) ......... · .... W. SOETE 22V2 uur/jaar 

13. Wegenl ................... G. VAN RISSEGHEM 8Y2-lO(l) 11 Yl-13(1) 

14. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) ........... F. BOSCH 

14' Praktische oefeningen . ........... F. BOSCH 10-13(1) 

15. D_e archilectonische samenstelling, 
partiro: woningbouw ............ A. DE VRIES 14Y2-16(1) 

~ 

15' Praktische oefeningen .......... . . A. DE VRIES 10-13(2) 
14Y2-18% 

(a) 

16. De geschiedenis van de bouwkunst ..... R. d'HULST llY2-13 

17. De grafostatica . . . . . . . . . . . . ' \ .. N . 1()..11%(1) 

17' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . -· llY2-l3(1) 
-· 

(2) =_tweede halfjaar (*) =zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 
NB. Na de ministriële goedkeuring van het programma zal door de faculteit een uurrooster ter beschikking gesteld worden. 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

. 
-

Plat., 22 

8Y2-10(l) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat , 22 _ 

Plat., 22 

Plat., 22 



. 
FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk ingenieur-architect 
-

., 
' 

' Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De constructie van de gebouwen (2e deel) . . N . 11 V2-13 HH1V2 Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ G. DE LEYE 14%-18% 11%-13 
(240 uur/twee jaar) Plat., 22 

2. De architectonische samenstelling, partim : 
typologie van gebouwen •• 0 ••• 0 ••• 0 A. DE VRIES 10-11%(1) 10-11% Plat., 22 

2' Praktische oefeningen ..... - . . .... A. DE VRIES 11%-13(1) 1Ph-13(1) 14%-18% . 14%-17V2 

~ 
N 

/ (b) 
' 

(2) 
Plat., 22 

3. De delfstofkunde •••• 0 ••••••••• A.HACQUAERT 14%-17V2 
I (1) (b) Rozier, 44 

3' Praktische oefeningen ............ A.HACQUAERT 10-11%(2) Rozier, 44 

4. De aardkunde • • 0 ••• ••••••••••• A.HACQUAERT 11%-13(2) Rozier, 44 

5. Opvatting en iru:ichting van industriëlegebouwen N. 8V2-10 (1} , Plat., 22 · . 

6. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 
partim : grondmechanica .......... E. ·DE BEER 10-11% Plat., 22 , 

6' Praktische oefeningen ••••• 0 •••••• E. DE BEER 10-13(2) Plat., 22 

7. Berekening van constructies~ 1e deel .... D. V ANDEPITTE 8%-10 8%-10 Plat., 22 

7' Praktische oefeningen ...... 0 • ••••• D. V ANDEPITTE 14%-18% Plat., 22 

8. De berekening van het gewapend beton en (67% uur/twee jaar) 
: het spanbeton (partim) I 0 0 0 0 o 0 o 0 0 o F. RIESSAUW - -~-

10-11%(1) - - - 8%-10(2) Technicum --·- - -

I 
(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (b) = om de veertien dagen 



-
~ FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

. 2e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW (1431/z uur/twee jaar) 14Y:z.-18Yz 
(b) Technicum 

9. Geschiedenis van de bouwkunst en studie - ( 45 uur/twee jaar) 
~van de stedebouw en de planologie L. HENDRICKX - I 8Y:z.-'lG .. : 

.. . . . . 
10. De elektriciteit en toepassingen ervan 

in de nijverheid, partim : beginselen van ( 45 uur/jaar) 
de elektrotechniek . . . . . . . . . . . . . . M.VANWORMHOUDT 10-111/z(l) Plat., 22 ~ 

11. Studie en aanwending van de machines . . . H. SOMERLING . 81/z-10 Plat., 22 

~ 
11' Praktische oefenin_gen ............ H. SOMERLING 

' 
llY2-B Plat., 22 

- ' w 
1. 

12. De hygiëne van de agglomeraties en ...., 10-11%(2) 
gebouwen ..................... J. CNOPS - 8Y:z.-10(1) Plat., 22 

13. Verwarming en klima-techniek . . . . . ~ . N. 8%-10 (2) Plat., 22 
' . 

; 

' 

- .. . . 
- . 0 -- --- - -- - -- -~ ~ - - - ~ - . ·- - ~ . ~ 

. 
"...., 

' (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (b) =om de veertien dagen 
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FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

- , 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN -

1. Geschiedenis van de bouwkunst en studie ( 45 uur/twee jaar) 
van de stedebouw en de planologie ...... L. HENDRICKX 

1' Praktische oefeningen ............ L. HENDRICKX (15 uur/jaar) 

2. De beroepspraktijk en de deontologie ... . A. DE VRIES llYz-13 

2' Praktische oefeningen ............ A. DE VRIES 8Yz-13 
14Yz-18Yz 10-12Ih 14Yz-18Ih 

3. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P.KLUYSKENS 11 Yz-13(2) 

4. De berekening van het gewapend beton en (67Yz uur/twee jaar) 
het spanbeton (partim) ........... F. RIESSAUW 10-11Yz(2) SYz-10(1) 

4' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW Çl42Yz uur/twee jaar) 
14Yz-18Yz 

(a) 

5. Berekening van constructies: 2e deel .... D. VANDEPlTTE SYz-10 
/ 10-11Ih(2) 

5' Praktische oefeningen ............ D. V ANDEPITTE 14Yz-18Yz (165 uur/ja~) 

6. Bouwrecht . . . . . . . . . , . . . . . . . . R. SENELLE 10-11Ih(1) llYz-13(2) 

7. De staat- en sociale huishoudkunde · .•.. . A. VLERICK llYz-13(1) 

8. Funderingstechniek E. DE BEER 8Yz-10 -............. -
(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (a)= om de veertien dagen 

zaterdag Plaats 

9Yz-ll(l) 
8Yz-10(2) Plat., 22 

11-13(1) 
10-13(2) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

- Plat., 22 -· 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN . I 

3e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

9. Inrichtingstechnieken van het gebouw .... J. CNOPS . 8V2-10(2) 

10. De algemene metallurgie en de siderurgie, 
de metallografie - partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie .................. N. 

l 
10-llVl (le helft 1e sem.) 

( 45 uur/jaar) 
partim: de metallografie . .......... N. 10-llVl (vanaf 2e helft 1e sem.) 

11. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8V2-lO 

12. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .... A. VLERICK 8V2-10(1) 14V2-17V2 
(1) 

13. Machines voor-het behandelen van goederen 
(fac.) .................... J. DE R~ES 45 uur/jaar 

14; Metaalbouw (fac.) .............. W. SOETE 22V2 uur/jaar -
11. CURSUS NAAR KEUZE 

1. Wegen 11 ................... G. VAN RISSEGHEM 22V2 uur/jaar 

111. TENMINSTE 45 UUR TE KIEZEN UIT : 

1. De cursussen van het aanvullend jaar ingenieur in de bouwmechanica cf. p. 428 en 429 
2. De cursussen van de licentie in de stede bouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling cf. p. 203 en 204 
3. Andere aan de Universiteit gedoceerde cursussen, na goedkeuring door de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, 

de promotor van het eindejaarswerk gehoord. - ·-

(1) = eerste halfjaar 
(2} =tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

~ 

Plat., 22 

Plat., 22 

tJniv., 2 
Aud., 3 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

-
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
~ 

1 e Proef burgerlijk ingenieur der textielriijverheid 

Leergangen . Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De elektriciteit en toepassingen ervan in de 
nijverheid, parti~ : beginselen van de 
ele Jçtrotec~iek .................. M. VANWORMHOUT 10-11% 

1' Praktische oefeningen ............. M. VANWORMHOUDT 14%-18%(2) -

2. De beginselen der röntgenanalyse ....... W.DEKEYSER 11Yz-13(1) 

3. De cinematica en de wérktuigendynamica . . R.DECHAENE 8%-10(2) .. 
i 11 Yz-13(1) 

3' Praktische oefeningen ............. R.DECHAENE 14%-18%(2). - 14Yz-l8Yz(1) 

4. De regeltechniek . -. . . . . . . . . . . . . . A. VAN CA.UWENBERGHE ~ 11%-13(2) 10-11 Y2(2) 

4' Praktische oefeningen ............ A. VAN CAUWENBERGHE 8Yz-11 %(2) 

5. De beginselen van de anaiytische scheikunde F. VERBEEK 11 Vz-13(1) BVz-10(1) 

5' Praktische oefeningen ........... · . F. VERBEEK 14-18(1) 

6. De aanwending van de brandstoffen . . . . . N . 11 Vz-13(1) 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 22% uur/jaar 

7: De studie van de textielvezels ........ G. RAES 10-11% 

8. oe·· veerkracht, het weerstandsvermogen van 
de bouwstoffen, de beginselen van de 
stabiliteit van de bouwwerken ........ F. RIESSAUW 8Vz-10 

8' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 8Vz-11%(2) 14Yz-18%(2 

9. De hydraulica ................ G. TISON 10-11%(1) 

9' Praktische oefeningen ............ G. TISON 14Vz-18Yz( 1 

10. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie • • • ! •••• -•••••• N . 8%-10(1) ( 11 uur/jaar) 

10' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 8 uur/jaar (2 namiddagen) 

11. Warmte-overdracht I N. -- - ~ -- .;- -- -- - ·- - . - 227'2 uur/jaar ----............. -
11' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 30 uur/jaar 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede haldjaar 
NB. Na de ministeriële goedkeuring van· het nieuwe programma zal door dë faculteit een uurrooster ter beschikking gesteld worden. 

- - ----- --- -

I 

~ 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

. Plat .. 22- . 
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum · 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
: Plat., 22 

Technicum 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e 'Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 

Leergangen . Titularis maandag dinsdag, woensdag donderdag vrijdag 
, 

-
1. De industriële scheikunde (chemie van 

water en brandstoffen) ........... F.BOSCH 10-11%(2 

1' Praktische oefeningen . . .......... F. BOSCH - 14V2-18Yz 

2. De algemene ~etallurgie en de siderurgie, de 
metallograft e 
partim : de algemene metallurgie en 
siderurgie . . . .. . . . . . . . . . . . . . . N . 

~ 
10-11% (le helft 1e sem.) 

( 45 uur/jaar) 
part~m : de metallografie . . . . . . . . . . N . 10-llYz (vanaf 2e helft 1e sem.) 

3 . De industriële scheikunde : organisch 
gedeelte .. . ................ G. GOETHALS 8V2-10(l) 

3' Praktische oefeningen ............ G. GOETHALS 81/2-12% 

4. Opvatting en inrichting van -
industriële ge~ouwen · . . . . . . . . . . . . N. 8V2-10(l) 

5. Studie en aanwending van de machines ... H. SOMERLING 8V2-10 

5' Praktische oefeningen ............ H. SOMERLING llV2-l3 --
6. De bijzondere technologie van de spinnerij 10-11%(1) 

en van de weverij ( 1 e deel) ......... G. RAES llV2-U 

6' Praktische oefeningen ............ G.RAES 14V2-18Vz 

7. De oefeningen over de studie der 
te x tielvezels .................. G. RAES 14V2-18Yz -

8. De werktuigmachines en hun --· 

aanwendingen ................ C. DEKONINCK 8V2-lO 

9. Verwarming en klima-techniek . . . . . . . N . 22% uur/jaar 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

' 

-

zaterdag Plaats 

c 

8%-10(1) Plat, 22 

Plat., 22 

-

Plat., 22 

Plat., 22 

Krijgslaan, 2 71 

Krijgslaan, 271 

Plat., 22 

Plat, 22 
-

Plat., 22 

10-11% Plat., 22 

Plat., 22 

Teehilicum 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 
-

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

-
1. De bijzondere technologie van de ververij .. F. BOSCH 10-11% -
1' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 8~-13(2) 

2. De studie van de kleursto~fen ....... ·. G. GOETHALS 11~-13(1) 

3. De metallurgie van de metalen buiten het ijzer H. HAEMERS 8%-10 

4. De beginselen van het nijverheidsrecht ... P. KLUYSKENS 11V2-13(2) . 
5. De bijzondere technologie van de spinnerij 

en van de weverij (2e deel) ......... G. RAES 8~-10 8Vl-10 

5' Praktische oefeningen ............ G.RAES 14~-18Vl 14~-18~2 14%-18~ 

6. De bijzondere technologie van het appreteren, 
partim : mechanische methodes ,, ...... G. RAES 10-11~(1) 

partini : scheikundige methodes ....... G. GOETHALS 8Vl-10(1) 

7. De technologie, partim : lastechniek .... W. SOETE llVl-13(2) 

8. De technologie, partim : inleiding tot de 
materialenkennis (*) ............. W.SOETE 11~-13(1) 

9. De staat- en sociale huisho.udkunde ..... A. VLERICK 12:~-13(1) 

10. De technische thermodynamica (*) . . . ·-· N . 22V2 uur/jaar 

10' Praktische oefeningen(*) ........... N. 30 uur/jaar 

11. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) .. C. DE PELSEMAEKER 8Vz-10 

12. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) A. VLERICK 8Vz-1Q{1) - 14Vz-17~ .... 
(1) 

-- -- - ~- .. - - -- - - .. -- - - -

-
( 1) = eerste halfjaar (2) =·tweede halfjaar (*)=zie kand. Burg. ingenieur (Oud Regime) 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 . 

Krijgslaan, 271 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Krijgslaan, 271 

Plat.; 22 

Plat., 22 
l 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Univ., 2 / Aud., 3 · 

Plat., 22 

---- ~-~ 



i' FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN I 

' - 1 e Proef natuurkundig ingenieur 

Leergangen .. Titularis (**) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN Krijgslaan, 271. 
r. · De waarschijnlijkheidsrekening .. ,. .. P. DINGENS 11%-13(1) 59 

1' Praktische oefeningen .......... P: DINGENS 11%-13(2) Krijgslaan, 271.59 

2. De cinematica en de werktuigendynamica R.DECHAENE 8%.-10(1) Plat, 22 

2' Praktische oefeningen .......... R.DECHAENE 14%.-1"8%. 
(1) Plat., 22 

3. De technische thermodynamica (0 ) . . . N . 8%-10(1) Plat., 22 
I , 

§ 
3' Praktische oefeningen (00) ........ N. 14%-18%. 

(1) Plat., 22 

4. De fysische scheikunde ......... W. GOMES I 1(~11% (2) 
11%.-13 (1) ( 45 uur/twee jaar) Plat., 22 

5, Grondige algemene natuurkunde 
a. partiro : atoöm- en molecuulfysica .. E. BOESMAN 45 u. 8%.-10 (1) 10-11% (1) Proeftuinstr., 85 

a' Praktische oefeningen ......... E. BOESMAN 30 u. Proeftuinstr., 85 

b. partiro : statistische fysica . . . . . . . G.ROBBRECHT 122% u. 8%-10 (2) Led., 35 

c. partiro : basisbegrippen van de 
122%. u. 1~11%(2) 

I 
kernfysica ............... A.DERUYTTER Led., 35 

c' Praktische oefeningen ......... A.DERUYTTER 30 u. 14-17(2) Proeftuinstr., 85 ! 

6. Aanvullingen van de wiskunde ...... C. GROSJEAN 1~11% Krijgslaan, 271.591 
-· 

7. Aanvullingen van de analytische I 

mechanica ................ R.MERTENS 45 u. 10-11%. 14%.-16(1) Krijgslaan, 271.591 

(1) = eerste halfjaar {0 ) = + 22%. uur in de kand. nat. ingenieur (Oud Regime) I 

(**) = totaal aantal uren per cursus {00) =reeds 60 uur gezien in kand. nat. ingenieur (Oud Regime) 
N.B.': Na de ministeriële goedkeuring van het nieuwe programma zal, door de faculteit een uurrooster ter beschikking gesteld worden. 



-
FACULTEITVAN DE TOEGEP AST .. E WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN . 

~ 

·. 1 e Proef natuurkundig ingenieur 
... 

Leergangen . Titularis (**) . maandag . dinsdag . woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

8. De grondige studie van de wiskundige g Krijgslaan, 271 
natuurkunde ............... C. GROSJEAN 11%:·13 S9 

9. De elektriciteit en toepassingen ervan in . 
de nijverheid, 
a. partim: inleiding tot de netwerk- M. VAN-

analyse ......... .. ..... WORMHOUDT 45 u. llYl-13(1) llYl-13(1) ' Plat., 22 

b. partim : velden, ene~gie en M.-VAN- ,; 

krachten ................ WORMHOUDT 45 u. 11%·13(2) llYl-13(1) Plat., 22 

10. De technologie (*) ........... W. SOETE 22V2 u. Plat, 22 
~ ...... 11. BIJZ0NDERE CURSUSSEN 
0 

I 
Richting A: Kernwetenschappen 

1. Warmte-overdracht 
I 

N . 22% u. 8Y2-10(l) Technicum .. . . . . . . . . . .. 

1' Praktische oefeningen .. . . . . . . . . N . 30u. 14Y2-18% Technicum 

2. Warmte-overdracht 111 . . . . . . .. . . N . 22% u. 
~ 

2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . N . 30 u. _. . 

Ricitting B :Inwendige bouw der materialen / 

1. De röntgenanalyse ........... W. DEKEYSER 1 0.11 %(1) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ......... W. DEKEYSER 15-19(1) Rozier, 44 

Richting C: Elektronica 

1. Ï>e regeltechniek A. VAN - 14Y2-17% ........ . .. . 
CADWENBERG HE (2) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen A. VAN -........ . 
CADWENBERG HE 45 uur/jaar Plat, 22 

- . -- - - - - -- - . -
~ - - •. . - ·--- ,- ..... ---- ----

-
(1) = eerste halfjaar .,., (2) 
(*)=zie kand. nat. ingenieur (Oud Regime) (**)=totaal aantal uren per cursus 
NB. Na de ministeriële goedkeuring van het nieuwe programma zal door de faculteit een uurrooster ter beschikking gesteld worden. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 
~ 

2e Proef natuurkundig ingenieur 
~ 

~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag - zaterdag Plaats 
- . 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
1. Dynamica van· elektrische syste~en ..... J. WILLEMS 10-11%(1 10-11%(1) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ J. WILLEMS 14V2-18% 
- (1) Technicum 

2. Grondige àlgemene natuurkunde, p~tim : \ 

magnetisme ................. G.ROBBRECHT 14V2-16 Plat., 22 

3. De grondige studie van de wiskundige 
I . natuurkunde, partim : relativistische Krijgslaan, 271. < 

I ( 

I quanturn mechanica ............ .. C. GROSJEAN 1.0-11%(1) . - S9 
I 

~ 

i ...... 4. Elasticiteitsleer en sterkteleer ........ W.SOETE 10-11% 8V2-10 Plat., 22 ...... 

I I 4' Praktische oefeningen W.SOETE 14%-18% Plat., 22 ............ 
\. 

I 5. De trillingen ................. A. VAN 
CAUWENBERGHE 8V2-10(1) . Plat., 22 

5' Praktische oefeningen ............ A. VAN 
CAUWENBERGHE 8V2-11%(1) Plat., 22 

' 6: De fysische scheikunde W. GOMES 45 uur/twee jaar · 11V2-13 Plat., 22 .... ........ 
7. De technologie ....... . . . ..... W. SOETE 11V2-13(1) Plat., 22 

Il. BIJZONDERE CURSUSSEN 
Richting A ; Kernwetenschappen 

1. De hydrauiica ................ G. TISON - - - - 10-11 %(1) - Plat., 22 ~ 

-

1' Praktische oefeningen ...... ... ... G. TISON 14%-18% 
(1) Plat., 22 

(1) = eerste halfjaar -
I 



\ . 
FACUL TElTVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e ~roef natuurkundig ingenieur -
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

2. De aanvullingen van de hydraulica . . . · . . . G. TISON 8V:z-10(2) Plat., 22 

Richting B : Inweiulige bouw der materialen 
1. De inwendige bouw van de stof ... . ... W. DEKEYSER 10-11Vz Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ............ W.DEKEYSER 60 uur/jaar Rozier, 44 

2. De metallografie . . . . . . . . . . . . . . . .N . 8V:z-10 Technicum 

· 2' Praktische oefeningen . . . . ... . . . . . . N . 8V:z-llllz(l) ' Technicum 
I 
~ Richting C : Elektronica -N 1. De circuittheope .............. J. VAN BLADEL ll'h-13(1) Plat., 22 
I 

1' Praktische oefeningen .. . ......... J. VAN BLADEL 14V:z-1~Vz 
(1) Technicum 

2. De elektroacustica . • ............ J. VAN BLADEL 10-llllz(l) Plat., 22 

~ 

.: ' 
. 

.. ' ' 
~ ' 

' r 

' - --- - '- -· . - - - ----1 -

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



.....__ 
~ FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCI'APPEN 

- 3e Proef natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats .. 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
, 

1. Grondige algemene natuurkunde, partim: 
fysica van de geïoniseerde toestand .. P. MORTIER 45 u. 10-11% Rozier, 44 

2. De beginselen van het nijverheids-
recht .................. P. KLUYSKENS 22%u. 11%-13(2) Plat., 22 

• 3. De staat- en sociale huishoudkunde .. A. VLERICK 22%u. 11%-13(1) Plat., 22 

11. BIJZONDERE CURSUSSEN 

~ - Richting A: Kernwetenschapp~n 
w 
I 1. De uitwisseling van de materie 

tussen fazen ...... ......... G. GOETHALS 45 u. 10-11%(1) 8%-10(1) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen ......... G. GOETHALS 60 u. 14-18(2) Plat., 22 

2. Grondige algemene natuurkunde, 
a. partim : kernfysische Proeftuinstr., 86 

verschijnselen ............ A.DERUYTTER 45 u. 10-11% I.N.W. 

b. partim : kernfysische methoden ... A.DERUYTTER 45 u. 10-11% Proèftuinstr., 86 
I.N.W. 

b' Praktische oefeningen ........ A. DERUYTTER 60u. 

3. De technologie der reactormaterialen F.BOSCH 22%u. 
I 

10-11 %(1) - Plat., 22 : 

~ 

4. Inwendige bouw van kernreactoren .. F. VAN-
MASSENHOVE 22%u. Plat., 22 

{ 0 ) = totaal aantal uren per cursus ( 1) = eerste halfjaar (2). = tweede halfjaar 



F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

3e Proef natuurkundig ingenieur 
-~ 

-
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

4' Praktische oefeningen ............. F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. .. Plat., 22 

5. Uitwendige bouw van kernreactoren, 
,. 

-<' . 
a. partiro : metaleiJ constructie . . . . . W. SOETE -11% u. 

/ 

b. partiro : betonconstructie . . ~ . . . . F. RIESSAUW ll%u. 

6. Theorie van de kernreactor ....... F. VAN-
' ' MASSENHOVE 45 u. 

~ 
1-' 

~ 

6' Praktische oefeningen F.VAN- \ ......... 
MASSENHOVE 30 u. 

I i. Studie en aanwending van de machinés H. SOMERLING 45 u. 81/z-10 Plat., 22 

Richting B :Inwendige bouw der materialen 
'" 1. De uitwisseling van de materie tussen 

fazen ................... G. GOETHALS 45 u. 10-11%(1) 8-10%(1) Plat., 22 

1 ' ~ Praktische oefeningen .......... G. GOETHALS 60u. 14-18(2) Plat., 22 

2. Grondige algemene natuurkunde, 
a. partiro : kernfysische - ' Proeftuinstr., 86 

verschijnselen .... . ....... A. DERUYTTER 45 u. 10-11% I.N.W. 

b. partim : kernfysische Proeft1.1instr., 86 
methoden .............. A.DERUYTTER 45 u. 10-11% I.N.W. 

b' Praktische oefeningen ......... A. DERUYTTER 60u. 

3. Fysische metaalkunde -- - - N. -- 45 u. - . ' - - - 10-11% Tèchnicum -=-... . ..... ---' 

4. Elektronica ................. M.VAN-
WORMHOUDT 45 u. 8%-10(2) 11Y2-1_3(1) Plat., 22 

-

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfJaar (2) =tweede halfjaar 



~ -Vl 

. 

Leergangen 

4. Praktische oefeningen ...... · .. .. 
/ 

Richting C : Elektronica 

1. De elektronica ............. 

. 1' Praktische oefeningen ......... 
-

2. ·oe lichttechniek . ........... 

3. Aanvullingen van de regeltechniek ... 

III. CURSUS AL DAN NIET TE VOLGEN 

1. De grondige studie van de wiskundige 
natuurkunde, partim : lage energie 
kernfysica .............. . 

IV. FACULTATIEVE CURSUSSEN 

1. Handels- en nijverheidshockhouden .. 

2. Inleiding tot industrieel beheer . . . . . 

.. - .. ~ -

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

.. 
FACULTEIT V Al'll'F T0F.GF.PASTF WETFNSCP APPFN 

.. 
· 3e Proef natuurkundig ingenieur 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.... -
M. VAN-
WORMHOUDT 60u. 8Yz-12Yz( 2) Technicum 

. 
-

M. VAN-
WORMHOUDT 45 u. 8Yz-10(2) 11 Yz-13(1) Plat., 22 

M. VAN-
WORMHOUDT 60 u. - 8Yz-12V7{ 2) Technicum 

1. VAN BLADEL 22Yz u. 1~11Yz(l) - Plat., 22 

A. VAN-
CAUWENBERGHE 22% u. 8Yz-10(1) Plat., 22 

-
.. 

- I 

P. PHARISEAU 22Yz.P. 14-15%(2) Krijgslaan, 271 
~ 

C.DE Univ., 2 
-PELSEMAEKER 45 u. - BY:l-!0 Aud., 3·. -

-

A. VLERICK 6?Y2 u. 8Yz-10 14%-17Yz 
(i) (1) 

'" 
Plat., 22 

- ... _.... 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Enig examen van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek 
' 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

i 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN . 
' -

1. De aerodynamica .............. G. TISON 22% uur/jaar 

2. De aanvullingen van de beschrijving der 
werktuigen ................. H. SOMERLING 45 uur/jaar 

3. De grondige studie der zuigermotoren . . . . N • 22% uur/jaar 

4: Elektrische tractie / N. (J. WILLEMS) 22% uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar .............. 
+:>o. 5. Scheepsbouw ................ V. FERDINANDE 45 uur theorie en 120 uur oefeningen/jaar 

""'""' 0\ 

I 
6. Spoorvoertuigen ............... E.VOORDECKER 45 uur theorie en 60 _yur oefeningen/jaar 

7. Voertuigtechniek N . - - 45_uur theorie en 120 uur oefeningen/jaar . . . . . . . . . . . . . . 
8. VH~gtuigoouw " ............... N. 45 uur/jaar 

-
9. Spoorwegexploitátie . ............ E. VOORDECKER 45 uur/jaar 

10. Infrastructuur van havens . . . . . . . . . . N • 15 uur/jaar 

11. Aanleg van s~tions en exploitatie van 
havens en stations .............. E. VOORDECKER 30 uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar 

12. Inle~ding tot indus~ieel beheer . . . . . . . : A. VLERICK 22% uur theorie en 22% uur oefeningen/jaar 

13. Verkeersonderzoek in verband met 
ruimtelijke ordening ............. L. HENDRICKX 45 uur/jaar -

14. Handels- en zeevaartrecht, partim : begin-
selen van vervoerwetgeving en zeevaartrecht . S. FREDERICQ ·- - - - - - -- 22% uur/jaar - - -- - - • c ~ .- - --- -=---=- _ .. ~c;.= 

15. Verkeersecanomie .............. J. DENDUYVER 45 uur/jaar 
---



· I 
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I 

l 

.. 
FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

.. , Enig examen van ingenieur in de vervoer- en voertuigtechniek 

Leergangen Titularis maandag[ dinsdag l woensdag [donderdag[ vrijdag 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

1. De aanvullingen van de metallografie : 
fysische metaalkunde . . . . . . . . . . . . N . 45 uur theorie en 60 uur oefeningen/jaar 

2. a. Het gebruik van rekenmachines in de A. VAN 
regeltechniek ......... . ..... CAUWENBERGHE ~ 22Vz uur/jaar 

-
b. Wiskundige beleidstechnieken ...... H.MULLER 45 uur/jaar 

.. 

'-
-- I 

, 

' 
-

--

. 
. 

. 
-

I 

~ 

. 
~ 

[zaterdag Plaats 

' 

I 

-

-

. 
'-



- FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN ( 

Enig examen aardkundig ingenieur 
; 

~ Leergangen Titularis- maandag dinsdag \woensdag donderdag vrijdag zat~rdag Plaats 

1. De aanvullingen der toegepaste aardkunde . . W. DE BREUCK 81/z-10 
1(}1 1 %(2) Plat., 22 

1' Praktische oefeningen . _. . . . . • . . . . . . W. DE BREUCK 10-111/z(i) 141/z-18% 
' (1) Plat., 22 

2. De fysische aardrijkskunde en de aardkunde A. HACQUAERT 221/z uur gedurende het 1e semester Rozier, 44 

~· Praktische oet~ningen . . . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT 221/z uur gedurende het 1e semester Rozier, 44 

1 3. De hydrologie . . . . . . . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT 221/z uur gedurende het 2e semester Rozier, 44 
~ 
~ 4. De petrografie en petrologie . . . . . . . . . . A. HACQUAER T 221/z uur gedurende het 2e semester Rozier, 44 

1 4' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . . A. HACQUAERT 221/z uur gedurende het 1e semester Rozier, 44 

5. Bouwwerken van de burgerlijke genie . . . . . E. DE BEER 111/z-13(1) Plat., 22 

6. De paleontologie . . . . . . . . . . . . . . . J. DE HEINZELIN 11 1/z-13 Rozier, 44 

I 6' Praktische oefeningen . . . . . . . . .. . . . . J. DE HEINZELIN 30 uur/jaar Rozier, 44 

7. Mijnbouw (3) . • . . . . . . . . . . . . . . . H. VAN KERCKHOVEN 10-13 

7' Praktische oefeningen (3) . • • . . . . . . . . H. VAN KERCKHOVEN . 81/z-121/z 

-- ----- - - -.. - -- - - -- . -- - - - - -- - -- ~- - - - ~· - .... _..:.:. :: - - == =- -=-- .::. - - - - - - ... -_:-.:. ..:~ - -

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =alleen te volgen door burgerlijk bouwkundig ingenieur ' 



FACULTEIT VA]\T PE TOFGEPASTE V'ETENSCflAPPFN- SPECIALE SCJfPLFN 

- Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenscb~npen 

LeergiJngen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 
I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN ~ 

.1. Technische kernfysica ......... F. VAN- -
MASSENHOVE 45 u. -

1' Praktische oefeningen ......... F. VAN- -- . -
MASSENHOVE 30 u. 

2. Ne'tltronica van de kernreactor ..... F. VAN- ' -MASSENHOVE 22V2 u. 

3. Veiligheid en stralingsafscherming .. . 0. SEGAERT 22V2 u. 

~ 3' Praktische oefeningen . . ........ 0. SEGAERT 15 u. 
...... 
\D 

I 
4 .. Bedrijfsinstrumentatie en bediening F. VAN-

vankernreactoren ........... MASSENHOVE 22Yz u. ' · 

4' Praktische oefeningen ......... F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. 

5. Technische evaluatie van kerncentrales F. VAN-
. --

MASSENHOVE 22Yz u. 

6. Theorie van de kernreactor ..... . . F. VAN-
MASSENHOVE 45 u. Plat., 22 

.._ 
6' Praktische oefeningen ... . ..... ' F. VAN-

MASSENHOYE. 30 u. ' Plat., 22 

7. De regeling van kernreactoren en A. VAN 
kerncentrales (1e deel) ......... CADWENBERG HE 22Yz u. ' Plat., 22 --

7' Praktische oefeningen ......... A. VAN ( 14V2-18V2 
CAUWENBERGHE (2) Plat., 22 

------- L__ 
~-

(*) = totaal aantal uren per jaar (2) = tweede halfjaar 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in _de nucleaire wetenschappen 

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

' 

8 . . Technologie van de reactormaterialen .. F. BOSCH 8%-10(1) 

9. Speciale metallurgie ........... A. VAN PETEGHEM 8%-10(2) 

10. Inwendige bouw van kernreactoren ... F. VAN-
MASSENHOVE• 22%u. 

1 0' Praktische oefeningen .......... F. VAN-
MASSENHOVE 30 u. 

11. Uitwendige bouw van kernreactoren, 
partim : metalen constructie ......... W.SOETE ll~u. -. 

12. Uitwendige bouw van kernreactoren, 
partim : betonconstructie ......... F. RIESSAUW 11%u. 

11. BIJ ZONDERE CURSUSSEN 
Groep I 

13. Industriële bereidingen van radio-
actievl(_stoffen ................ F. BOSCH 10-11%(2) 

13' Praktische oefeningen · _ .......... F. BOSCH - 14-18 

14. Elementaire begrippen van de 
inwendige bouw der stof . . . . . . . . . W. DEKEYSER 8Yz-10 -

14' Praktische oefeningen, .......... W. DEKEYSER 15-16 

15. Bijzondere scheidingsmetboden in verband -
met de tracertechnieken .......... J. HOSTE 8%-10(1) 

15' Praktische oefeningen .......... J. HOSTE 60 u. 

16. Praktische oefe.ningen over nr. 10 .. . . ~ . .. A. VAN PETEGHEM 15-18(2) 
--

Groep 11 
13. Warmte-overdracht I . . . . . . .. . . . . N . 8%-10 (1) 

-~ 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per jaar 
....... 

~ 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Technicum . 
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rözier, 44 

Rozier, 44 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 



~ 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 

13' Praktische oefeningen 

14. De regeling vàn de kernreactoren en 
kerncentrales (2e deel) . . . . . . . 

15. Warmte-overdracht 111 

Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenschappen 

Titularis 

N. 

A. VAN 
CAUWENBERGHE 

N. 

* maandag I dinsdag I woensdag I donderdafll vrijdag 

~ 

120 u 

22%u 

22%u 

Groep I : burgerlijk scheikundig en burgerlijk metaalkundig ingenieur. 

zaterdag 

Groep 11: burgerlijk werktuigkundig, burgerlijk elektrotechnisch en burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur. en overeenstemmende 
wetenschappelijke graden. 

(*) = totaal aantal uren per jaar 

Plaats 

Technicum 

Plat., ·22 

Plat., 22 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN -
~- . -

Enig examen scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis ,;,..ndagl dinsdag I woensdag I donderdllgl vrijdag I zater;.g Plaats 

.. . . 

1. Theorie van het schip V. FERDlNANDE 112Yz uur/jaar 
. r 

Plat., 22 .............. -
l' Praktisçhe oefeningen ............ . V. FERDINANDE 285 uur/jaar Plat., 22 

2. Scheepsbouwkunde en scheepstechnologie .. J. NIBBERING 112% uur/jaar Plat., 22 

2' Praktische oefeningen .............. J. NIBBERING 240 uur/jaar Plat., 22 
-

3._ Scheepswerktuigkunde ............ C. VAN AKEN 45 uur/jaar Plat., 22 

I 3' Praktische oefeningen .............. C. VAN AKEN 60 uur/jaar Plat., 22 
~ 
N 4: Elektriciteit in de scheepsbouw H. DEJONG 22% tmr/jaar Plat., 22 N ..... .. .. ~ 

I 4' Prak~sche oefeningen H.DEJONG 22% uur/jaar Pl~t., 22 .......... . ... 
• ' 

' I 

-
·~ .wo """"" . .... , .--

~ 

-

~ 

-. 
~ . -

-· .) 

·' 

. 

-= ;:;...--;:,--:--=-..:-::;:: ·-· - - ' -
~-·- - - - ·--- - - . ---- ---.:.::--==....· -:::: - ~ -- - ----"·- . - -- - . --- -- -- - -· --- --· - . -- -- -· -- -- ; ---

- ·-. ~ 
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'FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur --
. ~ Leergangen Titularis maandag I dinrdag I woen<dag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

~ 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN -
1. De aanvullingen van de elektrothermie, 

partiro van elektrometallurgie ........ F. BOSCH 22~ uur/jaar Plat., 22 

2. De aanvullingen van de elektriciteit en 
; 

··- toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim : elektrische machines, basiscursus H. DE JONG 67~ uur/jaar Plat., 22 

a' Praktische oefeningen ........... H.DEJONG 
~ 

60 uur/jaar r 
Technicum 

I b. partim : dynamica van elektrische systemen J. WILLEMS ~ 45 uur/j~ Plat., 22 

I I b' Praktische oefeningen ...... , .... J. WILLEMS 60 uur/jaar Technicum 
~ 

' 
N c. partim : fundamentele elektrische metingen J. COLLE 67~ uur/jaar Plat., 22 w 

I I c' Prak~sche oefeningen J. COLLE 180 uur/jaar '/. Technicum ........... 
I d. partim : beginselen van communicatie-
I systemen 

. 
M. VANWORMHOUDT 22~ uur/jaar Plat., 22 

I 
................. 

~ d' Praktische oefeningen ........... M.VANWORMHOUDT 60 uur/jaar Technicum 

11. BIJZONDERE CURSUSSEN 

Richting A. : Sterkstroom 

3. De aanvullingen van de elektriciteit en 
~cpassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim :industriële elektrische metingen .. J. COLLE "" ' 22~ uur/jaar Plat., 22 

a' Praktische oefeningen ........... J. COLLE 30 uur/jaar Technicum 

b. partim : elektrische machines, aanvullingen H. DE JONG 67~ uui/jaar Plat., 22 

b' Praktische oefeningen . , ......... H. DE JONG .... 90 uur/jaar Technicum 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag .1 woensdag i donderdag I vrijdag I zaterdag 

-
De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid (grondige cursus), 
a. partim : centrales, netten en elektrische -

traktie ................... C. VAN KERCKHOVEN 45 uur/jaar 

a' Praktische oefeningen ........... C. VAN KERCKHOVEN 60 uur/jaar 

b. partim : regeling, ~turing en exploitatie 
van netten ................ J. WILLEMS 45 uur/jaar 

b' Praktische oefeningen . •.... , ..... J. WILLEMS 60 uur/jaar 

c. partim : berekening_yan sterkstroom-
netten ................... J. WILLEMS 22Yz uur/jaar 

c' Praktische oefeningen ........... J. WILLEMS 30 uur/jaar · 

d. partim : beveiliging van netten - J. WILLEMS 22Yz uur/jaar ...... 
d' Praktische oefeningen ..........• J. WILLEMS 12 uru:/jaar 

e. partim : bouw en berekening der 
elektrische machines . . . . . -... .. . H.DEJONG 45 uur/jaar 

e' Praktische oefeningen .... . ...... H.DEJONG .... 60 uur/jaar 

Richting B : Zwakstroom 
c 

De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid (grondige cursus), • 
partim : ketens, golven, straling ... .. ·- .. J. VAN BLADEL / 90 uur/jaar - ~ - -

/ 

Plaats 

I 

I 

I 

i 
I 

i 

. . 
.. 

-
~ 

' 

Plat., 22 
- --
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

' 
Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag 

3' Praktische oefeningen ............. J. VAN BLADEL 120 uur/jaar 

4. De elektriciteit en toepassingen ervan in de · 
nijverheid (grondige cursus), partim : 
telegrafie, telefonie, radio-elektriciteit ... M. VANWORMHOUDT 90 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen ......... · ... M. VANWORMHOUDT 120 uur/jaar 

5. De aanvullingen van de elektriciteit en 
toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim :verlichtingstechniek ........ J. VAN BLADEL 22~ uur/jaar 

a' Praktische oefeningen ........... J. VAN BLADEL 45 uur/jaar 

b. partim : elektroacustica .......... J. VAN BLADEL 22Yz uur/jaar 

b' Pralctische oefeningen ............ J. VAN BLADEL 60 uur/jaar 
-6. Het gelxuik van rekenmachines in de A. VAN 

regeltechniek ................ CAUWENBERGHE 22Yz uur/jaar 

Richting-c : Elektrothermie en elektrochemie 
3. De aanvullingen van de elektrothermie, 

partim van elektrometallurgie F. BOSCH 
, 

45 uur/jaar ........ 
3' Praktische oefeningen ............ F. BOSCH 120 uur/jaar 

4. De aanvullingen van de elektrochemie .... F. BOSCH 45 uur/jaar 

5. De aanvullingen van de metallurgie, 
- - -

partim : elektrosiderurgie .......... N. - 22Yz uur/jaar 

5' Praktische oefeningen . . . .. . . . . . .. . . N . 60 uur/jaar 

I zaterdag Plaats 

J 

Technicum 

-

Plat., 22 

Plat., 22 

, 
Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

' Plat., 22 

Technicum 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSÇHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

6. De elektrometallurgie der metalen buiten 
het ijzer _ ................... A. VAN PETEGHEM 11%-13(2) 

6' Praktische oefeningen ............ A. VAN PETEGHEM 14-18(2) ' 

7. De elektriciteit en toepassingen ervan in 
de nijverheid : grondige cursus, 
partim : centrales .............. C. VAN KERCKHOVEN 45 u.._?r/jaar 

7' Praktische oefeningen C. VAN KERCKHOVEN - 60 uur/jaar ............ 
8. De aanvullingen van de elektriciteit en . , ~ .. 

toepassingen ervan in de nijverheid, 
a. partim : industriële elektrische 

metingen ................. J. COLLE 22% uur/jaar 

a' Praktische oefeningen ........... J. COLLE 30 uur/jaar 

b. partim : elektrische Qlachines, 
,. 

aanvullingen ................ H.DEJONG 67% uur/jaar 

b' Praktische oefeningen •.......... H. DE JONG 90 uur/jaar I 

-- -- -

N.B. De burgerlijk scheikundig ing~nieurs die het aanvullend jaar volgen, moeten. de cursus "De elektriciteit en toepassingen ervan in de nijverheid, 
partim: beginselen yan de elektrotechniek" (Prof. M. VANWORMHOUDT) instuderen . 

...... - - - ~ 
.=, ~~ - --::: -~--- ------ .. - - -; .. -- - - - -- - - . " 

. y - - - - - - - .. - - -- ;- - -- -
(2) =tweede halfjaar -

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

~ 

-·· - . 0" -~01 
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- F ACUL TElTVAN D~ TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de telecommunicatietechnieken 

Leergangen 
" 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN . 
1. Interne elektroniéa ............. M.VANWORMHOUDT -8Vz-10 

2. Statistische communicatieleer ........ M. VANWORMHOUDT llVz-13 

3. Elektronische meetmethodes en systemen . . J_ COLLE . 8%-10 -

4. Elektrische terugkoppelingssystemen .... J. WILLEMS HHPh 
' 

5. Veldtheorie : .. 
(le deel) . .................. J: VAN BLADEL 14Yz-16 
(2e deel) . ........... , ....... 1 (}.11 %(1). 

6. Netwerksynthese . . ............ J. VAN BLADEL . 16-17% 

II. CURSUSSEN NAA-R KEUZE : 

~n of meer cursussen naar keuze, elk over mini-
mum 45 uur, met de instemming van de examen-
commissie, door de examinandus gekozen uit het -
studieprogramma van de universiteit. - -

< f 

- - -- - --- -· 
- - - .. 

r 

-

(1) =eerste halfjaar 

Plaats 

-- ~ -

~ 

. 

' 
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' FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN . 
Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Gebruik van ordinatoren, programmeren 

en numerieke methoden ........... C. GROSJEAN 8Y2-10.(2) 

1' Praktische oefeningen ............ C. GROSJEAN 14Yl"'16{2) 

2. Mechanica van de continua ......... R.MERTENS Sih-10 (20 weken) 
·• 

3. • Rheologie van materialen .......... F. RIESSAUW 10-llih(l 

4. Spanningsanalyse met de methode van de 
eindige elementen .............. R.DECHAENE - 10-11Y2(2) 

4' Praktische .oefeningen ............ R.DECHAENE 14Y2-17Y2(2) 

5. · Bezwijkberekeningen voor constructies van 
ge~pend öf voorgespannen beton ..... F. RIESSAUW 10-llYz(l) . 

5' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 14Yz-17Yz(l) -
6. Platen met in begrip van de vloeilijnen-

theorie ..•............. · ...• F. RIESSAUW 10-11Yz(2) 

6' Praktische oefeningen ............ F. RIESSAUW 14Yz-17Yz(2) 

. 7. Bezwijkanalyse voor stalen constructies ~ . . D. VANDEPITTE . 8Yl"'10 (2) 

7' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14Yz-17Ih 
(2)(a) 

8. Schalen ................... D. V ANDEPITTE 11%-13 (2) llYz-13 (1) 
~ 

J 
(a)= om de veertien dagen 

! 

Plaats 

Krijgslaan, 271.S9 

Krijgslaan, 27l.S9 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

'J 

Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 

· Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

8' Praktische oefeningen D. VANDEPITTE 14%-171/z 
~ ............ 

(2)(a) 

9. Instabiliteitsverschijnselen .......... D. VANDEPITTE 

9' Praktische oefeningen ............ D. VANDEPITTE 14%-171/z 
(2)(a) 

10. Grondmechanica (aailvullingen) ....... E. DE BEER 

1 0' Praktische oefeningen ............ E. DE BEER 

11. Aeroëla~ticiteit ............... G. TISON 11%-13(2)" 

12. Trillingen van constructies . . . . . . . . . . J. DE RIES 

12' Praktische oefeningen ............ J. DE RIES 

13. Breukmechanica • . . . . . . . . . . . . : . W.SOETE 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 
Tenminste één cursus te kiezen uit : 

13. Experimentele methodes 
a. sp"annings~etingen ............ W.SOETE 

b. modelonderzoek ............. D. VANDEPITTE 

14. Planningstechnieken ............. H. MULLER 

' 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
Indien de cursussen ovei 2 studiejaren gevolgd worden : maandag en donderdag gedurende het 1e jaar 

dinsdag en vrijdag gedurende het 2e jaar 

donderdag vrijdag 

141/z-17% 
(l)(a) 

10-111/z (1) 

10-111/z(l) 

14%-17%(1) 

10-11Yz(2) 

111/z-13(2) 

10-11Yz(2) 

1111/z-13 

\(I) of 
(2) 

--

" 

zaterdag Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 2~ 

Plat., 22 

10-11%(1) Plat., 22 
-

(a) = om de veertien dagen 



FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen bedrijfskundig ingenieur 
-

Leergangen Titularis maandag' dinsdag I woensdag I donderdag! vrijdag I zaterdag Plaats 

-·-1. Inleiding tot het wetenschappelijk 
bedrijfsbeheer in het algemeen en 
situering van het produktiebeheer 
in het bijzonder ............... A. VLERICK 45 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar 

2. Toepassingen van de statistiek op de . 
industrie ................... M. WILLEMS 60 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

-
3. Mathematische beleidstechnieken en de 

I toepassingen ervan voor het bedrijfsbeheer H.MULLER 60 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar 
~ 
w 4. Wiskundig voorraads.beheer en de 0 

I toepassingen ervan voor het bedrijfsbeheer H. MULLER 30 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

5. Grondige studie van het produktieb~}leer .. H. MULLER 90 uur theorie + 30 uur oefeningen/jaar 

6. Economie van investeringsprojecten 
(engineering economics) ........... ·M. WILLEMS 60 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar 

7. Automatische behandeling van gegevens in \ - het bedrijfsbeheer W. DE BACKER 60 uur theorie + 30 uur oefeningen/jaar .............. 
·~ -

8. Toepassingen voor industriële automatie .. A. VAN CAUWENBERGHE 60 uur theorie + 15 uur oefeningen/jaar · 

9. Colleges gehouden door gastprofessoren . .. --
I 

I 

. . 
[~~ ~ 0~ ~-~~ ~--

. 
", __ - -- - ~ -=---·-= _-: ·-~ -- --- - ----~ -·..:.=--...:.....-~-=- - - - - - ... .. - -· ... - - .. -... -- -

. . 

(dag en uur later te bepálen) 

--- -- - - . - ---- ---- --
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Leergangen . 

1. Water en luchtverÓntreiniging veroor-
zaakt door aardolieraffinaderijen ... 

2. Katalyse ............... 

3. Brandveiligheid · 
File-engineering .... ........... 

4. Mikrogolfacustica .......... 

5. Fysica en elektronica van opgedampte 
dunne Iagën : .. -. ......... 

6. Ontwerp van geïntegreerde 
schakelingen ............. 

r 

-.:::. -
(1) =eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 
(3) =tweede helft van eerste semester 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

Vrije.l~rpngen . 

Titularis (0) . maandag . dinsdag . woensqag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

~ 

E. CARDON 12 u. - ll-12Yz(l) Plat, 22 

B. LIPPENS 9 u. llY1-13 november-december 1975 Krijgslaan, 2 71 
ss 

12 uur thèorie + 3 uur oefeningen 
R. MINNE 15 u. later te bepalen Technicum 

P. LAGASSE 10 u. later te bepalen ( 1) Technicum 

A. VAN ' I 
CALSTER 22Yz u 17-18(2) Plat., 22 

S. MEIRSCHAUT 22Yz u 17-18(1) 
. - Technicum 

' 

.. 

"\ 

- \• .. 
-- -- -: -· -. 

-.. -
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FACULTEITVAN DE TOEGEPASTE WETEl'1SCPAPPEl\T- SPECIALE SCPOLE:N 

Vrije leergangen 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag vrijdag 
~ 

7. Overzicht van de hulp\\etenschappen van het 
bedrij fsbeheer met praktische oefeningen .. A. VLERICK 115 uur/jaar 

..--

8. Algemeen beheer .............. A. VLERICK : 
45 .uur/jaar 

J. DEHONDT h 

9. Produktiebeheer ............... H. MULLER 45 uur/jaar 

10. Commercieel beheer . ............ I. VAN ACKER 
I. DE RIICKE 45 uur/jaar 

11. Informatiesystemen en computertechnologie D. DESCHOOL- (*) 
MEESTER 45 uur/jaar 

12. Financieel beheer .............. L. DE WULF 
H. LANGOHR 45 uur/jaar 

13, Beheerscontrole ' .............. H. LANGOHR 
R. VAN DEN BERG HE 45 uur/jaar 

14. Personeelsbeheer .............. W. MUSSCHOOT 45 uur/jaar 

15. Bedrijfss,imulatie ............... H. MULLER 30 uur/jaar 

De met(*) gemerkte cursussen maken deel uit van het "Postuniversitair Programma in Bedrijfsbeheer" 
Duur : eind september- eind juni, alle dagen van 9u-12u en van 14u tot 17u. - - - -
Zaterdagnamiddag uitgezonderd · 
Het totale pakket omvat 430 uur theorie, 450 uur praktische oefeningen en 240 uur praktijkopdracht in een onderneming. 

-, 

I zaterdag Plaats 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

--;-

St. -Pieters-
nieuwstr., 49 

-
St.-Pieters-

nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

St.-Pieters-
nieuwstr., 49 

- - - - - ~ ~-~ 



FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 15 feb~uari 1968) 

UNIVERSITEITSTRAAT 8 - Tel. 25.74.68 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Economische Wetenschappen verleent de volgende 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

- Kandidaat, licentiaat, doctor en speciaal doctor in de economische weten-
schappen · 
richtingen voor de licentie en het doctoraat : 
- algemeen economische 
- bedrijfseconomische 

- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voor de Jzandelsweten-
schappen 

- Speciaal doctor in de handelswetenschappen (tot het einde van het 
academisch jaar 1976-1977) 

-- Speciaallicentiaat in de accountancy en het fiscaal recht(*) 
- Speciaallicentiaat in de marketing en de distributie(*) 
--- Speciaallicentiaat in de economische statistiek en de econometrie(*) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. Tot de kandidatuur in de economische wetenschappen : zij die aan één 
der volgende voorwaarden voldoen : · 
I ) aan de toe la tingsvoorwaarden bepaald bij art. 3, § 2, I o van het 

koninklijk besluit van 30 september 1964{cf.p. 16); 
2) houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van Grieks-Latijnse, 

Latijn-wiskundige, Latijn-wetenschappelijke, modern-wetenscha ppe
lijke of modem-economische humaniora, uitgereikt onder de vóór .1 
januari 1965 geldende voorwaarden,' d.w.z. zonder dat een bekwaam
heidsdiploma vereist was om universitaire studiën ·aan te vatten 
(koninklijk besluit van 11 juli 1959, art. 1, § 1, 1° en 3°); 

3) het bewijs 'everen dat met goed gevolg één der voorbereidend~ 
proeven, bedoeld bij de artikelen 1 0, 1 Obis of 12 der wetten op het 
toekennen der academische graden en het programma der universi
tàire examens (coördinatie op 31 december 1949) werd afgelegd; 

(*) Bedoelde wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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4) houder zijn van het getuigschrift van de voorbereidende proef tot de 
kandidatuur in de handelswetenschappen; · 

5) houder zijn van één van de diploma's vermeld in het besluit van de 
Raad van Beheer van 26 februari 1964, art. 5, aangevuld bij het 
besluit van de Raad van Beheer van 9 oktober 1968 (cf. p. 18). 

B. Tot de licentie in de economische wetenschappen : 
1) houder zijn van het wetenschappelijk diploma van kandidaat in de 

economische wetenschappen, behaald overeenkomstig de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 30 september 1964 tot regeling van het 
toekennen van de wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van 
de Economische Wetenschappen; 

2) kandidaten in de handelswetenschappen. en ·houders van een· daar
aan gelijkwaardig geacht diploma kunnen door de Raad van Beheer 
der Universiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der 
Faculteit van de Economische Wetenschappen tot het licentiaat
examen toegelaten worden. Zij dienen daartoe een schriftelijk ver
zoek tot de deken van de Faculteit van de Econ~mische Weteni 
schappen te richten, vergezeld van een kopie van hun kandidaats
diploma. Elk verzoek wordt individueel behandeld. Nochtans worden 
kandidaten in de handelswetenschappen, gediplomeerd door een 
avondschool, of die tot de kandidatuur werden toegelaten onder 
andere vgorwaarden dan deze bepaald in de toelatingsvoorwaarden 
(sub A), in principe niet aanvaard; 

3) de houders van het diploma van licentiaat in de wiskunde of van het 
diploma van burgerlijk ingenieur kunnen de graad van licentiaat in de 
economische wetenschappen, algemeen-economische richting of be
drijfseconomische richting, verkrijgen na tenminste twee jaar studie 
en mits zij slagen voor . twee examengedeelten (besluit van de Raad 
van Beheer van 11 december 1968). 

1 De examenstof over ieder der beide richtingen kan bekomen worden 
ofwel bij de Pedel van de Faculteit van de Economische weten
schappen, Pasteurlaan 2, ofwel op het Dekanaat van de Faculteit Eco-
nomische wetenschappen, Universiteitstraat 8. ·-

4) Mogelijkheid tot cumuleren van licenties. 

De studenten van de licentie in de economische wetenschappen 
kunnen, onder de ·voorwaarden vastgesteld bij besluit van de Raad van 
Beheer van 8 december 1965, tijdens hetzelfde jaar het volgen der cur
sussen van de beide richtingen cumuleren. 

De studenten die het getuigschrift van de 1 ste licentie in een be
paalde richting hebben verkregen, kunnen in een volgende èxamen
periode het getuigschrift van de 1 ste licentie in de andere richting be
halen. Het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen in 
de tweede gekozen richting, kan slechts behaald worden ten vroegste één 
academisch jaar na het verkrijgen van het diploma van licentiaat in de 
economische .wetenschappen van de eerst gekozen richting. 
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C. Tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs voor de handels
wetenschappen : 
1) houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 30 september 1964 tot regeling van het toekennen van de 
wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van de Economische 
Wetenschappen; · . 

2) houder zijn van het diploma van licentiaat in de handels- en consu
laire wetenschappen, in de handels- en financiële wetenschappen, in 

. de handelswetenschappen toegepast op de ontwikkelingslanden en in 
de economische wetenschappen, uitgereikt door de Rijksuniversiteit 
te Ge·nt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 
15 mei 1934 (besluit van de Raad van Beheer van 2 juni 1965); 

3) licentiaten, gediplomeerd door een handelshogeschool of door de 
Centrale Examencommissie en de houders van een daaraan gelijk
waardig geacht diploma, kunnen door de Raad van _ Beheer der 
Universiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der Facul
teit van de Economische Wetenschappen tot de aggregatie hoger 
secundair onderwijs voor de handelswetenschappen toegelaten 
worden. Zij dienen daartoe een schrifte'lijk verzoek tot de deken der 
Faculteit van de Economische Wetenschappen te richten, vergezeld 
van een kopie van hun kandidaats- en licentiaatsdiploma's._ Elk ver
zoe~ wordt individueel behandeld. Nochtans worden licentiaten in de 
handelswetenschappen, gediplomeerd door een avondschool, of die 
tot de kandidatuur werden toegelaten onder andere voorwaarden dan 
deze bepaald in de toelatingsvoorwaarden (sub A), in principe niet 
aanvaard. 

D. Tot de speciale licenties. 
1) Tot de speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht : 

a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
. schappen, "bedrijfseconomische richting", mits zij slagen voor een 
toelatingsexamen over "Openbare financiën (economische theorie en 
techniek)"; 

b) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, "algemeen economische richting", mits zij slagen voor een 
toelatingsexamen over de hierna vermelde vakken, die voorkomen op 
het leerplan van de "bedrijfseconomiséhe richting": 

De praktische oefeningen der bedrijfseconomie, deel : leer van de 
kostprijs; · / 
Bedrijfseconomie, deel : leer van de financiering en balans
analyse, partim : balansanalyse, met pr~ktische oefeningen; 
Leer van de organisatie der onderneming; 
Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen; 
Controleleer en . accountantsonderzoek, met praktische 
oefeningen; 

c) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht 
waren vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 30 
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september 1964, mits zij slagen voor een toelatingsexamen over de 
hierna vermelde vakken, die voorkomen op het leerplan van de "be
drijfseconomische richting" : 

Bedrijfseconomie, deel : leer van de kostprijs, met praktische 
oefeningen; . 
Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen; 
Controleleer en ac.co1:1ntantsonderzoek, met praktische oefeningen. 

2) Tot de speciale licentie in de marketing en de distributie : 
a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, "bedrijfseconomische richting"; 
b) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, "algemeen economische richting", alsmede de.houders van 
het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen, uit
gereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht waren vóór de 
in werkingtreding van het koninklijk besluit van 30 september 1964, 
mits zij slagen voor een toelatingsexamen over de hierna vermelde 
vakken, die voorkomen op het leerplan van de "bedrijfseconomische 
richting'~ : 

De commerciële functie in het bedrijf (structuur en techniek); 
Marktonderzoek (methodes en technieken) (besluit van de Raad 
van Beheer van 8 februari 1967). · 

3) Tot de speciale licentie in de economische statistiek en de ·econometrie : 
a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht 
waren vóór de inwerkingtreding van het laatstvermelde koninklijk 
besluit van 30 september 1964, mits zij slagen voor een examen over 
"Aanvullingen van wiskunde" (facultatieve cursus voor de licentie in 
de economische wetenschappen - beide richtingen); 

• I 

b) de houders van het diploma van licentiaat in de handels- en' financiële 
wetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van 
kracht waren vóór de inwerkingtreding van het laatstgenoemde 
koninklijk besluit van ~0 ~e~tember 1964; 

c) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, algemeen-economische richting en bedrijfseconomische 
richting, mits zij slagen·· voor een examen over "Aanvullingen yan 
wiskunde" (facultatieve cursus voor de licentie in de economische 
wetenschappen - beide richtingen); 

E. Tot het doctoraat in de economische wetens.chappen : 
1) Zij die houder zijn van · de corresponderende graad van licentiaat, 

behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 
30 september 1964 tot regeling van het toekennen van de weten
schappelijke diploma's door de Faculteit van de Economische Weten
schappen. Het examen wordt afgelegd in één van de volgende rich
tingen, naargelang van het licentiaatsdiploma : 

algemeen economische richting; 
bedrijfseconomische richting. 
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2) De houders van een diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, overeen
komstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 mei 1934, 
zoals het later werd gewijzigd, worden eveneens toegelaten tot het 
doctoraat in de economische wetenschappen, ingesteld bij het 
koninklijk besluit -van 30 september 1964 (besluit van de Raad van 
Beheer van 12 april 1967). 

3) Licentiaten, gediplomeerd door een handelshogeschoól of door de 
Centrale Examencommissie en de houders van een daaraan gelijk
waardig geacht diploma, kunnen door de Raad van Beheer- der Uni
versiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der Faculteit 
van de Econom~sche Wetenschappen tot het doctoraat in de econo
mische wetenschappen toegelaten worden. Zij dienen daartoe een 
schriftelijk verzoek tot de deken van de Faculteit van de Econo
mische Wetenschappen te richten, vergezeld van een kopie van hun 
kandidaats- en licentiaatsdiploma's. Elk verzoek wordt individueel 
behandeld. 

· F. Tot het examen van speciaal doctor in de economische of in de handels
wetenschappen : 
1) Degene die sedert. tenminste twee jaar houder is van het diploma van 

doctor in de economische wetenschappen. 
·2) Wie sedert tenminste twee jaar houder is van een door de Rijksuniver

siteit te Gent uitgereikt diploma van doctor in de handelswete~ 
schappen kan, tot het einde van het academisch jaar 1976-1977 en 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit v~n 5 mei 
1933, de graad van speciaal doctor in de handelswetenschappen ver
krijgen (besluit van de Raad van Beheer van 2 juni 1965). 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1 o De kandidatuur in de economische wetenschappen ·: het examen dient 
afgelegd in twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan 
gewijd. 

2° De licentie in de economische wetenschappen : het examen dient afge
legd in twee gedeelten en er worden tenminste twee studiejaren aan 
gewijd; de examinandi moeten, bij het tweede examengedeelte, een ver
handeling indienen over een onderwerp met betrekking tot één van de 
vakken waarover het examen loopt en dat aangenomen is door de raad 
van de Faculteit van de Economische Wetenschappen. De verhandeling 
moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode 
worden voorgelegd; 

3° De aggl-egatie voor het hoger secundair onderwijs voor de handelsweten
schappen : dit enig examen kan gelijktijdig met het examen van licentiaat 
worden afgelegd na tenminste één jaar studie; 
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4° De speciale licentie in : 
a) de accountancy en het fiscaal recht; 
b) de marketing en de distributie; 
c) de ecoJ)omische statistiek en de econometrie. 
Dit enig examen kan pas worden afgelegd ria tenminste één jaar studie. 
Op aanvraag van de examinandus en met toestemming van de Faculteit 
van de Economische Wetenschappen kan het examen echter in twee 
gedeelten worden gesplitst, doch in geval van. zulke splitsing wordt de 
studieduur op tenminste twee )aar gebracht. 
De examinandi moeten een verhandeling indienJn over een onderwerp 
dat betrekking heeft op de gekozen specialiteit en aangenomen is door de 
raad van ·de Faculteit van de Economische Wetenschappen. De verhande
ling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde · 
periode worden voorgelegd; 

5° Het doctoraat in de economische wetenschappen; 
Het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven 
proefschrift en van ~en stelling door de commissie aangenomen. Het 
proefschrift en de stelling zullen in het openbaar· door de examinandus 
verdedigd worden. Zij dienen aan de raad van de Faculteit van de Econo
mische Wetenschappen te worden overgemaakt tenminste één maand 
vóór de datum · bepaald voor het examen. Het examen mag slechts 
worden afgelegd tenminste één jaar na het behalen van de graad van 
licentiaat; 

6° .Het speciaal doctoraat in : 
a) de economische wetenschappen; 
b) de handelswetenschappen. 
Het examen omvat in beide gevallen : . 

het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift, 
zijnde een bijdrage tot de vooruitgang van de wetenschap, en van drie 
bijkomende stellingen of vraagstukken; 
het verdedigen van dit proefschrift en van drie daarbijgevoegde 
stellingen vóór de examencommissie; 
een mondelinge les over een door de examencommissie te bepalen 
onderwerp. 

Het examen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van het doctors- · 
diploma worden afgelegd. 
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""'· Leergangen . 

1. Economie ................ 

2. Structuur el! werking van de Belgische 
economie ................ 

3. Organisatie en techniek van handel 
en financiewezen ............. 

-
4. Economische aardrijkskunde . . . . . . . 

5. Bedrijfsadministratie I :_Boekhouden . . 

5' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . 
6. Wiskunde I . . . . . . . . . . . . . . . . 

6' Praktische oefeningen .......... 

- 7. Warenkennis en nijverheidsteclinologie I 

8. Algemene beginselen van het recht .... 

-

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

FACULTEITVAN OE ECONOMISCHE WETENSCP APPEN 

.. -
le Kandidatuur in de economische wetenschappen / 

- - --- -

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag 

-
M.VAN 
MEERHAEGHE 90u. 8-11 

N.(M. -
ANSELIN) 45 u. 16-17lh 

C.DE -

PELSEMAEKER 45 u. 8lh-10 

N. (L. DE SMET) 
I 

45 u. 14-15% 

E. DE •LEM BRE 30u. 10-li -
E. DE LEMBRE 30u. 8Yl-12 

14-17(00) . 

C. VAN- . ' 
HELLEPUTTE 45 u. 10-11% 

C. VAN- -
HELLEPUTTE 30u. 11 Vz-12Vz 

M. BEYAERT 60u. 11-13(1) 14·:16(1) 

W. DELVA 90u. 

-
~ 

- --- ---. . 

vrijdag zaterdag 

8'h-12 (00
) 

14-17 

8lh-11 'h 

.-

-

Plaats 

Univ., 2 

Univ., 2 .. 

Univ., 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 2 

Univ., 8 

Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

Blandijnberg, 2 

... 
. . .-

.. 

I 

I 



~ 

~ 
I 

·- - - . --··>- -- ---- ---
FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN --

2e Kandidatuur in de economische wetenschappen 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

J. Economische en sociale ontwikkeling ~ 

sinds de nieuwe tijden ......... . . N 45 u. 

2. Prijs- en inkomensleer .......... N. (A. DEVREKER) 45 u. 8%-10 

3. Documentatie yan de economische 
wetenschappen ............. N. (F. ROGIERS) 30 u. 9-10 

4. Statistiek ........ ·- · ..... N. (H. PICARO) 45 u. 14-15% 

4' Praktische oefeningen ........ N. (H. PICARO) 30u. )5Yz-16Yz 

5. Bedrijfsadministratie 11 : 
Boekhouden .............. .. E. DE LEMBRE 30 u. 10-11 

5' Praktische oefeningen ........ E. DE LEMBRE 30 u. 11-12 

6. Kostenleer .............. N. (H. OOGHE) 45 u. 15-18(2) 

7. Wiskunde 11 ............. C. VANHEL-
LEP UT TE 45 u. 8Y2-10 

7' Praktische oefeningen ........ C. VANHEL-
LEPUTTE 30 u. 14-15 

8. Warenkennis en nijverheids-
technologie 11 M. BEYAERT 

. 
60 u. 10-12 ............ 

9. Handelsrecht ............. N. (S. FREDERICQ) 60 u. 8Y2-10Yz 

10. Inleiding tot de informatica . . . . . N . 

11. Sociologie .............. N. (M. VERSICHELEN-
TERRYN) 45 u. llY2-13 

12. Psychologie ' ............. N. (P. GHYSBRECHT) 30 u. 17-18 

13. Filosofie ............... N. (~. VERMEERSCH) 30 u. 9-11(1) 
----

Bovendien moet de examinandus, ten laatste bij het tweede examengedeelte overeenkomstig het reglement van de examencommissie, 
het bewijs leveren dat hij een voldoende kennis bezit van twee- naar keuze van de examinandus -van de volgende talen : Frans, Engels en Duits. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
(1) =eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

- ::: --- -- ---- - -.., .-· ·-

zaterdag Plaats . 

Univ., 2 

Univ., -2 

Univ., 2 

-· Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 2 

Univ., 8 

- Univ., 2 

- Univ., 2 

Blandijn berg, 2 
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' F ACUL TElTVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
~ 

le Licentie in de economische wetenschappen (algemeen economische richting) 

Leergangen 
} 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag - vrijdag ' 

• c 

1. Prijs- en inkomensleer, 8-9Yz 
met praktische oefeningen . . . . . . . . . . A.DEVREKER 9Yz-11 Yz( 2) 

2. Financiële economie I, 10Yz-12 
met praktische oefeningen .......... V. DE RIDDER 14-15 

3. Bedrijfseconomie : 
deel : leer van de kostprijs .......... H. OOGHE 10-12(1) 

4. De geschiedenis van het economisch denken G. VANDEWALLE - 8Yz-10Yz 

5. Mac!o-economie (theorie en teclmiek) ~ ... .. F. ROGIERS 15Yz-17 

6. Demografie ................. M. VERSICHELEN-
- TERRYN 14-15 

7. Handelseconomie .............. C. DE PELSEMAEKER 8Yz-10 ' 

8. Statistiek (bijzondere vakken), met I 

praktische oefeningen ............ H. PICARO 16Yz-18 

9. Wiskundige .economie ............ H. PICARO 8Yz-1 OYz( 1) 

10. Internationale economie ........... M. VAN MEERHAEGHE 11-12Yz 

11. NAAR KEUZE EENVAN DE VOLGENDE 
VAKKEN(*) ................ 
1. Industriële economie ........... E. VAN LOMMEL 9Yz-ll 

2. Verkeerseconomie ............ J. DENDUYVER 91/z-11 

3. Landbouweconomie ........... A. VERKINDEREN 10-llYz 

12. EEN VAK NAAR KEUZE uit b) t.e.m. 1) 
(*) ( cf. blz. 446) --

L__ 

(*)=vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen 
(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

zaterdag Plaats 

Univ., 2 
Univ., 8 

Univ., 8 
Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 8 

Univ., 8 

· Univ., 2 

Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 

./ 
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1. 

F ACUL TElTVAN DE ECONOMISCHE WErENSCHAPPEN -
Ie Licentie in de economische wetenschappen (algemeen-economische richting) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag 

FACULTATIEF VAK 

Aanvullingen van wiskunde ......... F. WUYTACK 

I 

. . 
~ 

--

\. -

. 

-
i 

'"-

- -- . - - . - - - · -- -·-
~ 

I 

J 

zaterdag Plaats 

10-11~ Univ., 8 

-

- -- __ "...;;;; __ ~ 
' 
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F ACUL TElT VAN DE EC~NOMISCHE WETENSCHAPPEN 
; 

2e Licentie in de economische wetenschappen (algemeen-economische richting) -
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Economie (speciale vakken) .... . .... A. VLERICK 81/z-101/z Univ., 8 

1' Praktische oefeningen ............ A. VLERICK 14-16(2) Univ., 8 

2. Financiële economie II ........... V. DE RIDDER 16-18 Univ., 8 

2' Praktische oefeningen ............ V. DE RIDDER 16-17 Univ., 8 

3. Stelsels van economische structuur en 
economische politiek ............ F. ROGIERS 11-121/z Univ., 8 

I 4. Openbare finanCiën (economische theorie -
t en techniek) F. AMERIJCKX , 11-13 - Univ., 2 ................. 
(jo) 

I 5. Bedrijfseconomie : 
deel : leer van de financiering ....... H. OOGHE 14-16 (1) Univ., 8 

6. Fiscaal recht ................. F. AMERIJCKX 9-10 Univ., 2 
I 

7. Sociale economie .............. A.DEVREKER 14-151/z Univ., 2 

8. Economische bew~gingslcer ......... A.DEVREKER 151/z-17 Univ., 2 . 

9. EEN VAK NAAR KEUZE uit b) t.e.m. 1) 
(*) (cf. blz. ·446) · 

.. 

FACULTATIEF VAK: 

1. Aanvullingen van wiskunde ......... F. WUYTACK 8%·10 · · Univ., 8 

, • L 

-- .. - -
~ - - - ~ 

' 
! 

(*) = vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
(1) =eerste halfjaar • · (2) =tweede halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) 

.. Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag 

1. Bedrijfseconomie : 
deel : leer van de kostprijs . . . . . . . . . . H.OOGHE . ll-13 (2) 
met praktische oefeningen • . . . . . • . . . - 9-11 

2. Leer van de organisatie der onderneming .. J. VAN SP RINGEL 9-10% 

3. Bedrijfspsychologie ............. P. GHYSBRECHT 

4. ' Bedrijfssociolo~e ............... M.E. VAN VAERENBERGH 9-11(1) 

5. Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen H. PICARO 

6. Prijstheorie ................. A.DEVREKER 8-9 

7. Financié1e economie :geld- en kredietwezen V. DE RIDDER 

8. Handelseconomie .............. C. DE PELSEMAEKER 

9. Sociaal recht . . • •. . . . . . . . . . . . . . N. 

10. Macro-economie. (theorie en techniek) ... F. ROGIERS 15'12-17 

11. Openbare diensten met een economisch 
doel ..................... A. VLERICK 17-18% 

12. De ~schiedenis van het cconothlsch·denken G. VANDEWALLE 

13. De commerciële functie in het bedrijf : 
structuur en techniek ............ J. VAN ACKER 

14. EEN VAK NAAR KEUZE(*) (cf. 'blz. 446) 
/ 

FACULTATIEF VAK 
(cf. lste lic. ·alg. econ. richt.) ..•...... 

- -- -- --- - . - -
/ 

(*)=vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
(1) =eerste halfjaar 

donderdag 

13-15 (1) 

161/z-18 

8%-10 

10-ll'h 

. -

-· - - ...:.-_-,-;;_ 

vrijdag zaterdag Plaats 

Univ., 8 

Univ., 8 

151/z--161/z Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 8 

Univ., 2 

10%-12 ~ Univ., 8 

Univ., 2 

14-15% Univ., 2 

Univ., 8 

Univ., 2 

8%-10% Univ. , 8 

Univ., 2 

--=- . - - -· - ----
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag 1 woensdag 

1. Bedrijfseconomie : 
deel : leer van de financiering en balans-
analyse ................... H.OOGHE 10%-12% 

1' Praktische oefeningen ............ H. OOGHE 8V:z;-10% 

2. Controleleer en accountantsonderzoek ... 
met praktische oefeningen .......... J. VAN SPRING EL 11-13 

3. Arbeidseconomie .............. A.DEVREKER 

4. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 

5. Internationale operaties van de onder-
neming ................... J.VAN ACKER 

/ 

6. Economische bewegingsleer ......... A.DEVREKER 15%-17 

7. Be1eggingsleer ................ V. DE RIDDER ~ 16-18(2) 

8. Verzekeringswe=~:en ............. S. FREDERICQ 17-18 

9. Fiscaal récht, met praktische oefeningen .. F. AMERIJCKX 9-11 

10. EEN VAK NAAR KEUZE(*) (cf. blz. 446) 

FACULTATIEF VAK 
(cf. 2e lic. alg. econ. richt.) ....... ... 

L___ -- --

(*) =vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
( 1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

donderdag vrijdag 

13%-15 

8%-10 

10-11% 

- '------

zaterdag Plaats 

Univ., 8 

· Univ., 8 

Univ., 8 

Univ., 8 · 

Blandijnberg, 2 
( 6e verdiep.) 

Blandijnberg, 2 
(6e verdiep.) 

Univ., 2 

Univ., 2 

Univ., 2 

Univ.', 2 

·- - - . ,. -· 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

~ 
Licenties in de economische wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

V AKK.EN NAAR KEUZE 
~ 

Om de graad van licentiaat in de economische 
wetenschappen te behalen moet de examinan-
dus twee cursussen gekozen heb ben onder de 
volgende: .... 

a) Internationale economie(*): ... .: .•... M. VAN MEERHAEGHE 11-12V2 Univ., 2 

b) Regionale economie en ruimtelijke 
ordening •......•....•.•.•.. A. VLERICK 15V2-17 Univ., 8 

c) De economie van de E.E.G.-
landen .... '• ............ . .. F. ROGIERS 15-16Y2 Univ., 8 

d) Coöperatiewezen ....... · ....... G. VANDEWALLE 9-10% Univ., 8 

e) Vergelijkend handelsrecht . . . . . . . . . . S. FREDERICQ 10-llVl .. Univ., 8 

f) Economisch recht .............. G. SCHRANS 16-17V2 I Univ., 2 

g) Europees recht ............... G. SCHRANS 14-15Y2 Univ..,, 2 

h) Publiek recht ................ A. V ANDER STICHELE 14-15V2 Univ.,'2' 

i) Internationaal fiscaal recht ......... I. CLAEYS BOUUAERT 9-10% Paddenhoek, 5 

j) Volkenrecht ................. E. VAN BOGAERT 15Yz-17 Paddenhoek, 5 

k) Bijzon de~ economisché aardrijkskunde ... L. DE SMET 15-16% Blandijnberg, 2 

1) Economische geschiederus (bijzondere 
vakken) .................... W. BRULEZ 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

- - ~ - -- - .. - --- - .. ----- I. - I - I~ I I - -- - --

Met toelating van de Ràad van de Faculteit, mag de examinandus ertoe gemachtigd worden één dezer twee vakken te vervangen door een ander vak gekozen' uit het 
"programma van de universiteit. 
( 1) = eerste halfjaar 
(*)=alleen keuzecursus voor de bedrijfseconomische richting 

..... 

-·~-·---



FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 
1. Boekhoudkundige inrichting en accountants-

onderzoek .................. 
met seminariewerk ............. J. VAN SPRINGEL 14-18 (45 uur theorie+ 75 uur sem./jaar) Univ., 8 

2. Beheerscon trole, . .............. 
met seminariewerk . . • . • . . . • . . . . . E. VAN LOMMEL 14-17 (45 uur theorie+ 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

3. Statuut en deontologie van de bank- en 11%.-12% 
bedrijfsrevisor ................ G. SCHRANS (2) _ JJniv., 2 

4. Fiscaal recht, (grondige·studie), . ...... 141/l-1 7~ (theorie) 

~ 
met seminariewerk F. AMERIJCKX - 7 5 uur/jaar (seminariewerk) Univ., 2 ............. 

~ 
I 

5. Vennootschappenrecht (grondige studie), .. Y. SCHOENTJES-
met seminariewerk ............. MERCHIERS 9-Ïll/2 ( 45 uur theorie + 30 uur sem./jaar) Univ., 8 

6. Naar keuze, één van de volgende vakken : 
a. Vergelijkend fiscaal recht der E.E.G.-

la~ den ................... I. CLAEYS BOUUAERT 101/2-12 .. Paddenhoek, 5 

b. Vergelijkend venn_ootschappenrecht der Y. SCHOENTJES- -E.E.G.-landen ............... . MERCHIERS 9-101/2 Univ., 8 

-
; 

,. 
' .. 

I 

.. " - : - : - ~ - - --- ~ 
< 

.. 
~. -

(2) = tweede halfjaa~ 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de marketing en de distributie 

.• Leergangen Tjtularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Distributieleer (grondige studie), ..... . 
met seminariewerk • . • . • . • . . . . . . C. DE PELSEMAEKER 9-12 Univ., 8 

2. Studie van de consument, . . . • . . . . .• 
met seminariewerk . . . . • . • . . . . . . J. VAN ACKER 9-12 (45 uur theorie+ 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

3. Marketing, . . . . . . . • . . . . . . . . . • 
, met seminariewerk . . . • . . . . . • . . . J. VAN ACKER 14-18% (90 uur theorie+ 45 uur sem./jaar) Univ., 8 

~ 4. Inkoop~lei~, • . • . • . • . . . . . . . . . _ 
0 0 0 

..J::. met semmanewerk ............. J. VAN ACKER 10-13 (45 uur theone + 45 uur semo!Jaar) Uruv., 8 
. 00 

I 5. Reclameleer .•....•...•...... J.VANACKER 8%-10 Univ.,8 

! ' 
I 

I 

i ' 
I 

-- . - - - -~ 

- -- - - ·- : -- - ~ -

I (. o. - --=-;-cl 
! ----- -



FACULTEITVAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 

-
Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

_",..-:.".. 

• 
GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN: 

1. Theoretische statistiek, met seminariewerken .T 

'" 
theorie ..................... H. PICARO 60 uur/jaar Univ., 8 

seminariewerken . . . . . . . . . . . . . . . . H. PICARO 30 uur/jaar Univ., 8 

2. Econometrie, met-seminariewerken: 
theorie .................... W. VAN RYCKEGHEM 14-15 Univ., 8 

seminariewerken ............... W. VAN RYCKEGHEM 15-17 ' Univ., 8 

3. Logistiek (wiskundige logica) ........ 
~ 

L.APOSTEL 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

~ 4. Wiskundige beleidstechnieken ........ H. MULLER 183/..-20'4 Technicum 
I 

5. Technieken vim macro-economische 
programmering, met seminariewerken : 
theorie .................... W. VAN RYCKEGHEM 17-18 Univ., 8 -
seminariewerken ............... W. VAN RYCKEGHEM 18-19 Univ., 8 

BIJ ZONDERE CURSUSSEN : 
Voor de houders van een diploma van licen-
tiaat in de economische wetenschappen, al-
gemeen-economische richting : 

6. Bedrijfsstatistiek, met seminariewerken ... H. PICARO (30 uur theorie+ 15 uur sem./jaar) 16%-18 Univ., 8 

7. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 8%-10 Blandijnberg, 2 
(6e verdiep.) - -- - -~ ·--- .. 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

-
I 

Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 

Leergangen TitUlaris maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

Voor de houders van een diploma .van licen-
tiaat in de economische wetenschappen, be-
drijfseconomische richting: 

6. Statistiek (bijzondere vakken), met ~ 

seminariewerken ............... H. PICARO (30 uur theorie+ 15 uur sem./jaar) 16%-~18 Univ., 8 
~ 

7. Wiskundige economie ............ H •. PICARO 8%-10%(1 Univ., 8 

' 
I Voor de houders van het diploma van licen-
~ tiaat in de economische wetenschappen of van ' V\ 
0 dat van licentiaat in dê handels- en financiële ' 

I wetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de -
bepalingen die van kracht waren voor de in-
werkingtreding van het laatstvermelde konink-
lijk besluit_ van 30 september 1964 : -

6. Bedrijfsstatistiek, met seminariewerken ... H. PICARO (30 uur theorie+ 15 uur sem./jaar) 16%-18 Univ., 8 . 

7. Marktonderzoek (methodes en technieken) J. VAN ACKER 8%-10 Blandijnberg, 2 
( 6e verdiep.) 

8. Wiskundige economie ............ H. PICARO - 8%-10%(1) Univ., 8 

- -· 
.-

~ 

r-(1) = =~~~h~run 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de handelswetenschappen 

Leergang~n Titularis maancfag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

1. 

2. 

De ~schiedenis van de opvoedkunde 
(niet in 75-76) ...•... , .... 

De algemene methodiek (wel in 75-76) 

3. De bijzondere methodiek van de handels
wetenschappen voorkomend op het program-

K.DECLERCK 

A.GERLO 

ma van de koninklijke athenea(*) ...... . 1 E. DE LEMBRE 

4. De proefondervindelijke opvoedkunde •• I R. VERBIST 

17-19(1) 
(**) 

17-19(1) . 

17-19 

17-19 

,;_ 

zaterdag 

8%-11% 
(***) 

- De examinandus moet bovendien een gètuigschrift kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij gedurende tenminste één jaar, onder leiding 
van zijn professor in de methodiek, didaktische oefeningen in een inrichting van secundair onderwijs heeft gevolgd. 

- De examinandus moet bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen 
uit het programma van de athenea. 

(1) = eerste halfjaar 
(*) Studenten 'die deze cursus willen volgen moeten vóór 20 oktober hun naam opgeven op het seminarie voor bedrijfseconomie : 

- Studenten 1e licentie : vc;or stagelessen ; · -
- Studenten 2e licentie : voor oefenlessen. 

(**) Van 28 oktober af (studenten 2e licentie en afgestudeerden). 
(***) 11-18 en 25 oktober (studenten Ie en 2e licentie). 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

" 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 

Leergar;zgen Titularis maandag dinsdag -woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. De actuele werking en problemen van de 
centraal geleide economieën . . . . . . . . . H. DE MAEGD . 10-11V2 Univ., 8 

I 
' 

I 
... 

I 
~ 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

(K.B. van 15 februari 1968) 

CASINOPLEIN 24 - Tel. 23.37.65 
Tel. 25.07.44 

GRADEN' DIE KUNNEN VERLEEND ~ORDEN 

De Facultei~ van de Diergeneeskunde verleent de volgende wettelijke en 
wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTELIJKE GRADEN 

- Kandidaat in de diergeneeskundige wetenschappen (3 jaren). 
- Doctor in de diergerz.eeskunde. ·· 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN(*) 

- Licentiaat in de zoötechnie. 
- Licentiaat in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van ·dierlijke 

oorsprong. 

TOE LA TINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 

cf. p. 10 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

De houders van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk diploma van 
doctor in de veeartsenijkunde óf van doctor in de diergeneeskunde of van 
een daarmee, krachtens wettelijke bepalingen, gelijkgesteld buitenlands 
diploma. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

1. De vakken voor de graad van kandidaat in de diergeneeskundige weten
schappen zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van tenminste 
driejaar studie. 

2. De vakken voor de graad van doctor in de diergeneeskunde zijn het voor
werp van drie examengedeelten en van tenminste drie jaar studie . . 

(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cycli. 

-453-



3. Het examen voor de graad van geaggregeerde ·voor het hoger onderwijs 
omvat het indienen · en het openbaar verdedigen van een oorspronkelijk 
proefschrift en van drie bijstellingen, alsmede het geven van een openbare 
les. Het mag slechts worden afgelegd tenminste twee jaar na het behalen 
van· het overeenstemmend diploma van docto.r. 

4. Het examen voor. het verkrijgen van de graad van licentiaat in de zoö
technie mag niet worden gesplitst en kan worden afgelegd, hetzij na één 
jaar studie door degene die hetzelfde jaar alle vakken gevolgd heeft, hetzij 
na twee jaar studie door degene die het ene' jaar de bij groep A behorende 
vakken en het andere jaar de bij groep B behorende vakken heeft gevolgd. 

De examinandi moeten bij het enig éxamen een verhandeling indienen 
over een ·vraagstuk dat bij één van de in de licentie gedoceerde· vakken 
behoort. 

De verhandeling moet aan de examencommissie worden voorgelegd tegen 
de door haar vastgestelde datum. 

5. Het examen voor het verkrijgen van de graad van licentiaat in het dierge
neeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong, moet worden 
afgelegd in twee gedeelten nadat aan elk der programmagedeelten één jaar 
studie werd gewijd. 

De examinandi moeten bij het eindexamen een verhandeling indienen over 
een vraagstuk ·dat bij één van de in de licentie gedoceerde grondige vakken behoort. 

De verhandeling moet aan de examencommissie worden voorgelegd tegen 
de door haar vastgestelde datuJll. 

-454 -
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Leergangen 

1. Proefondervindelijke natuurkunde ..... 
1' Praktische oefeningen ............ 
2. a. De algemene scheikunde, partim : 

anorganische .......... ' .... 
a' Praktische oefeningen ........... 
b. De algemene scheikunde, partim : 

organische ................ 
b' Praktische oefeningen ........... 

3. a. Beginselen der plantkunde ........ 
a' Praktische oefeningen (O) •.•••••••• 

b. Beginselen der diérkunde ......... 
b' Praktische oefeningen ..•.•.•.... 

-

...: ::. .. -

(1) =eerste halfjaar (O) : volgens beurtrol 
( 2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

J. DEMUYNCK 11%-.13 8%-10 . Led., 35 

J.DEMUYNCK (67% uur/jaar) 14-18(1) Led., 35 

8%-10 8%-10 
Z. EECKHAUT (1 of 2) (1 of 2) 10-11%(1) Led., 35 -- -

Z.EECKHAUT 32 uur/jaar Led., 35 

..... 

M.ANTEUNIS 10-11%(1) 10-11%(1) I 8%-10(1) Led., 35 

M.ANTEUNIS 14-18 14-18 
(10 weken (10 weker (40 uur/jaar) Krijgslaan, 271 
beurtrol) beurtrol) S4 bis 

J. MATON 10-11%(2) 8%-10(2) Led., 35 

J. MATON 14-18 (2) 32 uur/jaar Led., 35 .. 
I 

A.COOMANS 10-11%(2) 10-11%(2) Led., 35 
" " -A.COOMANS 32 uur/jaar (2) " Led., 35 

- - - - ~- - - - - --- - .. 

-
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I FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 
-

' 2e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 
'' 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

- 1. Systematische en vergelijkende 9%-11% 9%-11'14 
ontleedkunde van de huisdieren ....... N. DE VOS (1) (1)(*) 

10'14-11% 10'14-1P4 
(2) 10%-11% (2)(*) -

Casinopl., 24 

1' Praktische oefeningen ............ N. DE VOS alle vrije uren in totaal120 uur/jaar Casinopl., 24 

2. Algemene fysiologie en fysiologie van de 
huisdieren .................. G. PEETERS 

I 
8%-10 10%-12(2) 8%-10(1) Casinopl., 24 

~ 2'. Praktische oefeningen ............ ~. PEETERS alle vrije uren vanaf 1 januari tot VI 
0\ 15 mei: in totaal 25 uur/jaar Casinopl., 24 
I 

3. Algemene weefselleer ............ M.SEBRUYNS 11%-13(1 11%-13(1) Led., 35 

3 '. Praktische oefeningen ..... . ...... M. SEBRUYNS alle vrije uren : in totaal 22% uur/jaar - Casinopl., 24 

4. Algemene biochemie en biofysica ...... R.VERCAUTEREN 8-9%(1) 8%-1 0(1) 8Vz-10 (1} Casinopl., 24 

5. Biochemie van de huisdieren ........ R.VERCAUTEREN 8%-10(2) 8%-10(2) Casinopl., 24 

5 '. Praktische oefeningen ............. R.VERCAUTEREN alle vrije uren vanaf 1 januari tot 
15 mei: in totaal 45 uur/jaar Casinopl., 24 

6. Etnografie en beoordelingsleer van de 
. 

8-9%(1) 
huisdieren .................. Y. BOUQUET 8%-10(2) Casinopl., 24 

7. Biostatistiek ................. Y. BOUQUET 10'14-11% 

- - - - - - --- --- - -
(1) 

.!. 
Casinopl., 24 - -

7'. Praktische oefeningen ............ Y. BOUQUET 10'14-11 Y4 
(2) Casinopl., 24 

(1) =eerste halfjaar ( 4) = tweede halfjaar 
(*)=betreft: vergelijkende ontleedkunde 

" -



.J::. 
VI 
-.l 

I 

Leergangen 

1. Begrippen van analytische scheikunde, 
gericht op de biologie ............ 

1' Praktische oefeningen ............ 

2. Embryologie van de huisdieren ....... 

3: Topografische ontleedkunde van de 
huisdieren .................. 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
4. Bijzondere weefselleer van de huisdieren .. 

4' Pr~ktisch~ oefeningen ............ 
. 

5. Genetica van de huisdieren ... "' ..... 
5' Praktische oefeningen ............ 

6. Moleculaire genetica ............. 

7.. Algemene microbiologie, 

, a. partim : bacteriologie en mycologie .... 

a' Praktische oefeningen ........... 

b. partim : virologie ............. 

b' Praktische oefeningen ........... 
(1) =eerste halfjaar 

F ACUL TElTVAN DE DIERGENEESKUNDE 
-

3e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 
~ 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
R.VERCAUTEREN 8%-10(1) Casinopl., 24 

R.VERCAUTEREN alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 45 uur per jaar Casinopl., 24 

K. DIERICKX 9-12 (1) Casinopl., 24 

N. DE VOS 8Vz-10 Casinopl., 24 

N. DE VOS I .. alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 90 uur pèr jaar Casinopl., 24 

N. DE VOS 10%-11% 11 V:z-13 
(1) (1) Casinopl., 24 

N. DE VOS alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 90 uur/jaar Casinopl.,24 

Y. BOUQUET 11 V:z-13 Casinopl., 24 

Y. BOUQUET 14-15(1) Casinopl., 24 

R.VERCAUTEREN 1 OV:z-12(1) Casinopl., 24 

A. DE VOS 8'12-10 (1) 8%-10 (1) Casinopl., 24 

A. DE VOS 14-17(1) Casinopl., 24 

A. DE VOS 10-11 %(2) C~sinopl., 24 

A. DE VOS 9-11(2)(+) Casinopl., 24 

(2) =· tweede halfjaar ( +) = 5 voonniddagen 



FAClJL TElTVAN DE DIERGENEESKuNDE 
( -

3e Kandidatuur in de diergeneeskundige wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

8. Ethologie en psychologie van de huisdieren G. PEETERS 8%-9%(2) Casinopl., 24 

8' Praktische oe.feningen · . . . . . . . . . . . . G. PEETERS 9%-10(2) Casin op 1., 24 

9. Algemene fysiologie en fysiologie van de 
huisdieren .................. G. }JEETERS 10-11'/,2 10-11%(1) Casinopl., 24 
- . 

9' Praktische oefeningen ...... . ..... · G. PEETERS alle vrije uren van 1 jan. tot 15 mei in totaal 20 uur per jaar - Casinopl., 24 

I 
~ 
Vl -
00 

I . 
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(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 
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FACuLTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

Ie Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis * maandag I dinsdag I woensdag I donderdag 1. vrijdag 

la. Algemene en bijzondere pathologische 
ontleedkunde ............. IJ. HOORENS 90u. lO-llV2 I 10-11%(2) 11%-13(1) 

la' Microscopische oefeningen in de 
algemene pathologische ontleedkunde . I J. HOORENS 45 u. 14%-16 

la" Praktische oefeningen in de bijzondere 
pathologische ontleedkunde (0 ) ( 0 0) 

lb. Teratologie ............ . 

2a. Beginselen van de pathologische 
fysiologie en pathologische biochemie 

2b. Pathologie der immunologie 

3a. 'Medische bacteriologie 'en 
medische mycologie : . 

3a' Praktische oefeningen in de medische 
bacteriologie en medische 
mycologie ..... 

4a. Parasitologie 

4a' Praktische oefeningen in de 
par~sitologie . . . . . . . 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

J. HOORENS 

J. HOORENS 

W.OYAERT 

A.DEVOS 

A.DEVOS 

A.DEVOS 

G. VAN 
GREMBERGEN 

G.VAN 
GREMBERGEN 

30 u. 8-10 

15 u. I 14V2-l5% 
(1) 

22% u.l 14%-16(2) 

15 u. 

30u. 

15 u. 

45 u. 

45 u. 

8-10 

11V2-13(1) 
(20 lessen) 

14V2-17% 
(1) 

(5 practica 

8-10 

11%-13 (1) 
(10 lessen) 

8-10 

(*) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren 
( 0 ) = volgens beurtrol 

( 00) = examen einde 3e doctoraat 

8-10 

14%-16 

16%-18 

zaterdag Plaats 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

8-10 Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Led., 35 

Led., 35 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

le Doctoraat in de diergeneeskunde 
' ' 

· Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

Sa. Algemene propedeuti.ca en bijzondere ·10-11%(1) 
propede u ti ca van de grote huisdieren W.OYAERT 20 u. (13 lessen) Casinopl., 24 

Sb. Bijzondere propedeuti.ca van cie 16-17(2) 
kleine huisdieren ............ D. MATTHEEWS 10 u. (10 lessen) Casinopl., 24 

Sc. Klinische scheikunde en klinische 
biologie ................ D. MATTHEEUWS lS u. 16-17(1) Casinopl., 24 

Sc' Praktische oefeningen in de klinische 

I scheikunde en klinische biologie (0 ) (**) D. MATTHEEUWS 20u. 8-10 8-10 8-lü._ 8-10 8-10 8-10 Casinopl., 24 
~ -6a. Farmacologie, farmacotherapie en 10-11% 0\ , 
0 bereiding van de geneesmiddelen .... M. DEBACKERE 7S u. 11%-13 (20 lessen) Casinopl., 24 
I - , _ ~ Alle vrije uren vanaf 1 decémber tot 6a' Praktische oefeningen in de farma-

cologie, farmacotherapie (0 ) ...... M.DEBACKERE 22%u. lS januari : 22% uur/jaar Casinopl., 24 

7a. Algemene geneeskundige ziektenleer en 
bijzondere geneeskundige ziektenleer van 
de grote huisdieren (deel I) (8) .•.•.. W. OYAERT 4S u. 10-11% Casinopl., 24 

lOa. Algemene heelkundige ziektenleer ... A. DE MOOR 4S u. 10-11% Casinopl., 24 

lOc. Beginselen van de radiologie . . . . . . . A. DE MOOR lS u. 16-17%(1) 
(10 lessen) Casinopl., 24 

lOc' Praktische oefeningen in de beginselen 16-17%(2) 
van de radiologie . . . . . . . . . . . . . A. DE MOOR lS u. (10 lessen) Casinopl., 24 

lla. Kliniek chirurgie grote (60 uur) 
huisdieren (0 ) ( 00) • • • · • • • • • • • • • A. DE MOOR 236 u. 8~10 I 8-10 1 _ 8-lo I 8-10 1 8-10 I 8-10 Cas{nopl., 24 

llb. Kliniek interne geneeskunde grote (30 uur) 

- - huisdieren (0 } ( 00) ............ W.OYAERT - . 116 u. 8-10 I . 8-10 I 8-10 
1-

8-10 1- 8-10 -I 8-10 Casinopl., 24 = . -

. (1) =eerste halfjaar 
(*) = totaal aa~tal uren per curs~s eventueel gespreid over meerdere ja.ren . 
(O) = volgens beurtrol 

(2) = twee.de halfjaar (OO) = examen einde 3e doctoraat 
(**) = kleine groepen (8) = examen einde 2e doctoraat 



~ 
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Leergangen 

llc. Kliniek chirurgie kleine huisdieren 
(0) (00) ................. 

lld. Kliniek interne geneeskunde kleine 
huisdieren (0 ) ( 00) ........... 

13a. Algemene hygiëne ....... . .. 
~ 

13b. Huisvesting . .............. 

17a. Algemene diervoedingsleer met inbegrip 
van de voedermiddelenkunde ..... 

17a' Praktische oefeningen in de algemene 
diervoedingsleer en de voedermiddelen-
kunde (0) ...•••.•..• • ••••.• 

, 

(1) =eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

1 e Doctoraat in de diergeneeskunde 
- · 

Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag 

(30 uur) 
-

D. MA TTHEEUWS 151u. 8-10 I. 8-10 I 8-10 I 8-10 

(30 uur) 
D. MATTHEEUWS 151u. 8-10 8-10 8-10 8-10 

16-17Y2(1) 
~.DEVOS 15 u. (10 lessen) 

16-17Vz(2) 
A. DEVOS 15 u. (10 lessen) 

R .. VANSPAENDONCY 45 u. 

14%-17Vz 14%-17% 
(2) (2) 

R. VAN SPAENDONCK 15 u. 

-

(*)=totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over meerdere jaren. 
( 0 ) = volgens beurtrol 
(00) = examen einde 3e doctoraat 

vrijdag zaterdag Plaats 

Casinopl., 24 

I 8-10 i 8-10 

8-10 8-10 Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

llVz-13 Casinopl., 24 

I 
Casinopl., 24 

. 

-- ... 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat in de diergeneeskunde 
-

Leergangen Titularis * maandag dinsdag woensdag 

3b' Demonstraties en praktische oefeningen 
in de klinische virologie .. . . . ..... A.DEVOS 20 u. 

4b. Parasitaire ziekten met inbegrip van G. VAN 
de tropische parasitaire ziekten ..... GREMBERGEN 45 u. 11%-13 

4b' Demonstraties en praktische oefeningen G. VAN 
in de parasitologische diagnostiek (0 ) GREMBE~GEN 20 u. S-10 8-10 S-10 

6a"' Praktisèhe oefeningen en demonstraties .. 
in de klinische farmacologie (0 ) .... M.DEBACKERE 10 u. S-10(2) 

6b. Toxicologie . .... . ........ M.DEBACKERE 22% u. 14V2-16(1) 

· 7b. Algemene geneeskundige ziektenleer 
en bijzondere geneeskundige ziekten-
leer van de grote huisdieren (deel 2) .. W.OYAERT 45 u. 10-11 V2 

7c. Bijzondere geneeskundige ziektenleer 
der kleine huisdieren .......... D. MATTHEEUWS 45 u. 14-15% . 

Sa. Bacteriële en mycotische ziekten .... A. DEVOS 45 u. 10-11 Yz 

Sb. ·Virale ziekten ...... . .. . ... A.DEVOS 45 u. 

Sc. Pluimveeziekten, ziekten van pels- -
dieren en poikilothermen . ...... A.DEVOS 22%u. 16-17%(1) 

9a. Voortplanting, verloskunde en M.VAN-
kunstmatige inseminatie . ....... DEPLASSCHE 67%u. 10-11 V2 

9a' . Praktische oefeningen van voort- M.VAN-
planting, verloskunde en kunst- DEPLASSCHE 37% u. 

-- matige inseminatie . . . . . .. -.-... : - - -- - - - --

* = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verscheidene studiejaren 
( 0 ) = volgens beurtrol 
(1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

14-1S 
(5 practica) Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

S-10 8-10 Casinopl., 24 

8-10(2) Casinopl, 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

11V2-13 Casinopl., 24 

Casinopl., 24 

14%-16(1) \ Casinopl., 24 

14V2-17 •casinopl., 24 
(2) 

-
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0\ 
w 
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Leergangen 

lOb. Bijzondere heelkundige ziektenleer 
.met inbegrip van de operatieve 
geneeskunde .............. 

lla. Kliniek chirurgie grote 
huisdieren (0 ) ( 00) ........... 

11 b. Kliniek interne geneeskunde grote 
huisdieren (0 ) ( 00) ........... 

llc. Kliniek chirurgische kleine 
huisdieren (0 ) ( 00) ........... 

lld. Kliniek interne geneeskunde kleine 
huisdieren (0 ) ( 00) ........... 

lle. Kliniek voortplanting en 
verloskunde (0 ) ( 00) .......... 

12b. Lijkschouwing grote en kleine 
huisdieren (0 ) ( 00) . . . . . . . . . ~ . 

16a. Veeteelt ••••••••••••• · • fi. 

17b. Bijzondere diervoedingsleer ...... 

* = totaal aantal uren per cursus evefttueel 
gespreid over verscheiden studiejaren 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 
~ 

2e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Titularis * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

A. DE MOOR 90 u. llV2-B 1Q-11V2 Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-10 8-10 .8-10 8-10 --
A. DE· MOOR 236u. (80 uur/jaar) Casinopl., 24 

~ 

8-10 8-10 8-10 I 8-10 8-10 8-10 
W.OYAERT 116u. (30 uur/jaar) Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-lo I 8-lo 8-10 8-10 
D. MATTHEEUWS 151u. (50 uur/jaar) Casinopl., 24 

8-10 8-10 8-10. I 8-10 8-10 
- 8-10 

D. MATTHEEUWS 151u. (50 uur/jaar) Casinopl., 24 

M.VAN- 8-10 8-10 8-10 I 8-10 8-10 8-10 
DEPLASSCHE 86 u. (30 uur/jaar) Casinopl., 24 

J. HOORENS 46 u. - (20 uur/jaar) Casinopl., 24 

Y.BOUQUET 30u. lü-11V2 
(20 lessen Casinopl., 24 

R. VAN SPAENDONCK 30 u. llVl-13 
(20 lessen) 

~ .., Casinopl., 24 

( 0 ) = volgens beurtrol 
( 00) =examen einde 3e doctoraat 
(2) = tweede halfjaar 



FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE -

3e Doctoraat in de diergeneeskunde 

Leergangen Titularis · * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

6a"Praktische oefeningen in de bereiding 
van de geneesmiddelen (0 ) .. . .... M. DEBACKERE 22'12 u. 8'12"'11 '12 

lOb' Praktische oefeningen in operatieve 
geneesku.nqe ......... . .... A. DE MOOR 45 u. 14-15% 

. . - .. 

lOc" Demonstraties in de radiodiagnose . . . A. DE MOOR 15 u. 8-11 

lla Kliniek chirurgie grote 8-10 8-10 
huisdieren (0 ) .. .. .......... A. DE MOOR 236 u. 8-10 8-10 (96 uur/jaar) 8-10 8-10 Casinopl, 24 

11 b Kliniek interne geneeskunde 8-10 l 8-10 
~ 

~ 
I 

grote huisdieren {0 ) .. . .... . .. W.OYAERT 116 u. 8-10 8-10 (56 uur/jaar) 8-10 8-10 Casinopl., 24 

11 c Kliniek chirurgie kleine 8-10 I 8-10 
huisdieren (0 ) ............. D. MATTHHEEUWS 151 u. 8-10 8-10 (71 uur/jaar) 8-10 8-10 Casinopl, 24 

lld Kliniek interne geneeskunde · 8-10 l 8-10 
kleine huisdieren (0 ) .. . ....... D. MATTHEEUWS 151 u. 8-10 8-10 (71 uur/jaar) 8-10 8-10 Casinopl., 24 

lle Kliniek voortplanting en M. YANDE- 8-10 I 8-10 
verloskunde (0

) ......... . ... PLASSCHE 86 u. 8-10 8-10 (56 uur/jaar) 8-10 8-10 Casinopl, 24 

llf Kliniek pluimvee, pelsdieren 8-10 l - 8-10 -
en koudbioeddieren (0 ) ... . .... A.DEYOS 31 u. 8-10 8-10 (31 uur/jaar) 8-10 8-10 Casinopl., 24 

llg Ambulatorische kliniek (0 ) .. . · .... 8-18 l 8-18 
F. PAREDIS 150 u. 8-18 8-18 (150 uur/jaar) 8-18 8-18 Casinopl, 24 

.... . 
. - - -- - - - -· - -- - --.. - - - - - -:: - - . - - -- = 

( 0 ) = volgens beurtrol 1 

• = tota3.1 aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
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FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

3e Doctoraat -in de diergeneeskunde 

Leergangen Titul(lris * maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

12a Lijkschouwing pluimvee, pelsdieren 8-10 8-10 
en koudbloeddieren (0 ) ........ A.DEVOS 46 u. 8-10 8-10 ( 46 uur/jaar) 8-10 

12b Lijkschouwing grote en 8-10 Î 8-10 
kleine huisdieren (0 ) .... . ..... J. HOORENS 46 u. 8-10 8-10 (26 uur/jaar) 8-10 

14a Toezicht op eetwaren van dierlijke 
oorsprong ............... . L. DEDEKEN 90 u. 11V:~:-13 11 V:~:-13(1) 11%-13(1) 

14a' Praktische oefeningen in toezicht 8V:~:-11% 
op eetwaren van dierlijke 
oorsprong (0 ) ............... L. DEDEKEN 30 u. 8V:~:-11 14V:~:-17 8-12 8-11 

14b Scheikundige analyse van eetwaren ... 
van dierlijke oorsprong ......... R. VERBEKE 22%u. llV:~:-13(1) 

14b' Praktische oefeningen in ~cheikundige 
analyse van eetwaren van 
di~lijke oorsprong (0 ) ........... R.VERBEKE 15 u. 

~ 

alle vrije uren vanaf 1 januari tot 15 mei 

15a Gezondheidspolitie en 16V:~:-17Vz 
plichtenleer . . . . . . . . . . . . . . F. PAREDIS 15 u. (l) 

15b Gerechtelijke diergeneeskunde, 161h-17% -
handelswetgeving en beroepswetgeving . F. PAREDIS 15 u. (2) 

. 
16a' Praktische oefeningen in veeteelt (0 ) .. Y.BOUQUET 30 u. 8V:~:-10 8V:~:-10 8V:~:-10 8V:~:-10 

17b' Praktische oefeningen in de bijzondere R. VAN-
diervoedingsleer (0 ) ........... SPAENDONCK 30 u. 8~-11~ 8Ul:ll~ 8~-11~ 8%-11V.. 8%-11% 

18a Begrippen over economie van de 
vee-exploitatie .............. G. BAPTIST 22Vz u. 11V:~:-13(2) 

( 0 ) = volgens beurtrol 
* = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

' 

zaterdag Plaats 

I 

8-10 Casinopl., 24 

8-10 Casinopl., 24 

} 

, _ 

: 

-

c 



~ 
0\ 
0\ 

I 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 
~ 

Keuzecursussen voor de doctoraten in de geneeskunde 

Leergangen Titularis * maandag! dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I z~terdag Plaats 

\ 

Benevens de hiervoor op pp. 459 tot en met 465 vermelde cursussen, werkzaamheden en praktische oefeningen omvat het examen ter verkrijging van de graad van 

doctor in de diergeneeskunde een aantal practietz en/of klinieken naar keuze va~ de examinandi uit de hieronder opgesomde, ten belope van ten minste 200 uur en 

mits goedkeuring door de faculteit : · 
! 

: 
2a' Praktische oefeningen in de pathologische 

fysiologie en pathologische biochemie W.OYAERT 50 u. 

2b' Praktische oefeningen in de pathologische 
immunologie .............. A.DEVOS SOu. 

~ 

3a"Praktische oefeningen in de medische ... 
bacteriologie en medische De werkzaamheden in de klinische diensten 
mycologie ............... A. DEVOS 100u. en de laboratoria gaan door elke dag van 

8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

3b''Praktische oefeningen in de virologie . . A. DEVOS . 100 u. 

4a"Praktische oefeningen in de G. VAN-
parasitologie ...... ......... GREMBERGEN 100 u. 

Sc"Praktische oefeningen in de klinische -
~ 

scheikunde en de klinische biologie .. D. MA TTHEEUWS 50 u. 

6à"'b' Praktische oefeningen in de farmacologie . ' 

en. toxicologie ............. M. DEBACKERE 200u. 

10è'"Praktische oefeningen in de radiologie : 
-grote huisdieren ........... A. DEMOOR 100 u. 

~· -kleine huisdieren . ~·- · ........ 100 u. 
·- - .. -· .._ -=·=- = ==:--- -=---~- - - -- -------- - - - - -- ·-

* = totaal aan tal uren per cursus 
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Leergangen 

11a Kliniek chirurgie grote huisdieren : 
-Anesthesie en chirurgie paard .... 
- Anest)lesie en chirurgie rund, 

varken· en kleine herkauwers . . . . . 
11 b Kliniek interne geneeskunde grote 

huisdieren : 
-Interne geneeskunde paard en ·rund .. 

· - Interne geneeskunde varken en 
kleine herkauwers . . . . . . · . ... 

11c Kliniek chirurgie kleine huisdieren : 
- Anesthesie en chirurgie kleine 

huisdieren .............. 

11d Kliniek interne geneeskunde kleine 
· huisdieren : 
-Interne geneeskunde kleine 

huisdieren ........... . ... 

11e Kliniek voortplanting en verloskunde : 
- Kliniek verloskunde 
- Kliniek voortplantingsstoomissen . . . 
-Kunstmatige inseminatie 

11f Kliniek pluimvee, pelsdieren en 
koudbloeddieren : 
-Pluimvee, pelsdieren en 

koudbloeddieren ........... 

* = totaal aantal uren per cursus 

. . 
FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

.. 

Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde 

Titularis * maandag! dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterd~g Plaats 

-
A. DE MOOR 100 u. 

100 u . 
- . 

W.OYAERT 100u. De werkzaamheden in de klinische diensten 
r. en de laboratoria gaan door elke dag van 

8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
100 u . 

D. MATTHEEVWS 200 u. 

D. MATTHEEVWS 2oou: 

.... 
M. VANDE- 50 u. .. 
PLASSCHE 100 u. 

50u. . 
,. 

- . .. 
A.DEVOS - 50 u. -

-
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Leergangen . 

1:1g Ambulatorische kliniek : 

- - Curatieve praktijk . . . . . . . . . .. 
- Diergeneeskundige begeleiding 

op het rundveebedrijf . . . . . . . . . 
- Diergeneeskundige begeleiding 

op het varkensbedrijf . . . . . . . . 
12a Lijkschouwing pluimvee, pelsdieren 

en koudbloeddieren : 
-Pluimvee ............... 
- Pelsdieren en koudbloeddieren ... 

12b Lijkschouwing grote en kleine 
huisdieren : 
- Kleine huisdieren .......... 
- Rund en paard ............ 
-Varken ..... ............ 

14a" Praktische oefeningen in toezicht 
op de slachtdieren en -pleimvee .... 

14a"' Praktische oefeningen in toezicht 
op de vleeswarenbereiding .... •, .. 

14a"" Praktische oefeningen in toezicht en 
reglementering op de verhandelingen 
van vlees en vleeswaren . . . . . . . . . 

14b~' Praktische oefeningen in chemisch en 
fysicachemisch kwaliteitsonderzoek .. 

14b"' Praktische oefeningen in scheikundige 
analyse voor additieven ........ 

(*) = totaal aantal uren per cursus 

' 

-- ~--=---=-- =----=----=--===--=-..=-:.----:-=-==----==-=----=--------=--=~--::::' ·=-=---=- =--- :: --:::.-=----=....._---==....-::..·- ·- --- - - -- _-:.:· -=- ----~ -: ---=-=----~ 

F ACUL TElT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

-
Keuzecursussen voor de doctoraten in de diergeneeskunde 

Titularis * maandag I . dinsdag 1-woensdag I donderdag I vrijdag - ~ zaterdag Plaats 

·. F. PAREDIS 100 u. 
: .. 

150 u . 

150 u . 

De werkzaamheden in de klinische diensten 
A.DEVOS 150 u. en de laboratoria gaan door elke dag van -

50 u. 8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

-J. HOORENS 50 u. 
50 u. 
lOOu 

L. DEOEKEN 100 u .. . 
L. DEOEKEN 100 u 

L. DEOEKEN 50 u. 

' 

R. VERBEKE 50 u. 

. ----
R.VERBEKE 50 u. 

---
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FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

Leergangen 

14b'"' Praktische oefeningen in scheikundige 
analyse voor residuen . . . . . . . . 

l16a" Praktische oefeningen veeteelt : 
rund en paard . . . . . . . . 

l16a'" Praktische oefeningen veeteelt : 

Titularis 

R. VERBEKE 

Y. ijOUQUET 

varke!l en pluimvee ........... I Y. BOUQUET 

17b" Praktische oefeningen in de bijzondere 
diervoedingsleer 
- Herbivoren · • I R. VAN 
- Varkens . . . . . . . , . SPAENDONCK 
-Pluimvee en pelsdieren. _ 
- Carnivoren, ladodieren en vissen 

• ·=totaal aantal uren per cursus 

2e Doctoraat in de. diergeneeskunde 

* 

100 u. 

50 u. 

50 u. 

50 u. 
50 u. 
50 u. 
50 u. 

mOIJndag I dinsdag zaterdag 

De werla"aamheden in de klinische diensten 
en de laboratoria gaan door elke dag van 

8 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 

Plaats 
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FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in d~ zoötechnie 

Leergangen 

VAKKENGROEP A : 
1. Aanvullingen van veeteelt 

2. Aanvullingen van populatiegenetica 

2' Pralctische oefeningen 

3. Biostatistiek ..... 

3' Praktische oefeningen 

4. Huisvesting der dieren : 

Titularis 

N. 

N. 

N. 

N. 

N . 

a. fysiologische aspecten van de huisvesting G. PEETERS 
b. bouwtechnische aspecten van de 

huisvesting . . . . . 
b' praktische oefepingen .... 

N. 
N. 

5. Economie van de veeëxploitatie •...... I N. 

VAKKENGROEP B : 
1. Biochemie van de voedingstoffen . . . . . . I R. VERCADTEREN 

2. Aanvullingen van de algemene 
diervoedingsleer ... -~N. 

2' Praktische oefeningen . •. N. 

---
3. Aanvullingen van bijzondere 

diervoedingsleer ... .,N. 
3' Praktische oefeningen . N. 

maandag 

30 uur/jaar 

22% uur/jaar 

37% uur/jaar 

15 uur/jaar 

45 uur/jaar 

9 uur/jaar 

9 uur/jaar 
15 uur/jaar 

22% uur/jaar 

15 uur/jaar 

30 uur/jaar 

45 uur/jaar 

45 uur/jaar 

45 uur/jaar 

zaterdag Plaats 

Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr ., 19 
Merelbeke 

'Heidestr., 19 
Merelbeke 

Heidestr., 19 
·Merelbeke 
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. FACULTEITVAN DE DIERENGENEESKUNDE -. 
Licentie in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong . . 

Leergangen Titularis (0)' maandag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

GROEP A: (waarover na één jaar_ 
examen wordt afgenomen) ,. 

1. Aanvullingen van de scheikundige analyse 
der eetwaren van dierlijke oorsprong .. R.VERBEKE 45 u. 8V1:-10 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . R.VERBEKE 60u . 14-18 
(15 pratica 

2 Tóxicologie der eetwaren van 10-11% 
dierlijke oorsprQng ........... M.DEBACKERE 22% u. (1) 

2' Praktische -oefeningen ......... M. DEBACKERE ?V2 u. op afspraak 

~ 
(2 practica 

-...,J 3. Aanvullingen van "Toezicht over 11V2-B - eetwaren van dierlijke oorsprong" 
Deel I ................. L. DEOEKEN 28% u. (19 lessen) 

3' Praktische oefeningen ......... L. DEDEKEN 60 u. 14-18 . (15 practica) 

4. Alimentaire microbiologie 11V2-B 
Deel I ................. L. DEOEKEN 16% u (11lessen) 

5. Immunologische en virologische 10-11 %(2) -
analysetechnieken van de 
voedingsmiddelen ........... A.DEVOS 10 u. (7 lessen) 

5' Praktische oefen.ingen A.DEVOS 8 u. op afspraak ' ......... 
(2 practica) ( 

-· -- ·- ·- -· 

, . 
. ' 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 
(

0
} = totaal aantal uren per cursus 
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FACULTEITVAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in het diergeneeskq,ndig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong · 
1. 

Leergangen Titularis (0) . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-

GROEP B: (waarover na een tweede 
jaar examen wordt afgenomen) 

1. Analyse van additieven en residuen ·SVz-10 
in eetwaren van dierlijke oorsprong .. R.VERBEKE 22% u (15 lessen) 

1' . Praktische oefeningen ......... R. VERBEKE 44 u. 14-18 
(11 practica) 

2. Aanvullingen van "Toezicht over - 8Vz-10 

I 
eetwaren van dierlijke oorsprong" 
Deel 11 ............. . ... L. DEDEKEN 15 u. (10 lessen) 

~ 
-l 2' Praktische oefeningen ......... L. DEDEKEN 32u. 14-18 N 

I (8 practica 

3. Histologische en histometrische analyse- 10%-12(2) 
technieken bij vleesbereidingen .... N.DEVOS 6 u. (4 lessen) 

3' Praktische oefeningen ......... N.DEVOS 16 u. 8Vz-10%(2) 
(8 practica) 

4. Alimentaire microbiologie 10-11% 
Deel 11 ................. L. DEDEKEN 24 u. (16 lessen) 

4' Praktische oefeningen ......... L. DEDEKEN 40u. 14-18 
(10 practica) . 

5. Techniek en beheer van de 10Vz-12(2) 
slachthuizen .............. L.DEDEKEN 9u. (6 lessen) 

5' Praktische oefeningen ......... L.DEDEKEN 20 u. op afspraak 
(5 practica) 

~ ~ c . . ~l = toual ~~mi u~rt pe<-c~~w 
- - -· - - . ·- .. - - - - -- - - . - - _-;.;. 

,; 

-

(2) =tweede halfjaar 

-
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Licentie in het diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong 

Leergangen Titularis ro; . maandag i dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag 

6. één grondig vak te kiezen onder : -

A. Aanvullingen van de scheikundige 
analyse der eetwaren van dierlijke 
oorsprong ............... R. VERBEKE 90u. op afspraak- 3 uur theorie per week 

B. Aanvullingen van "Toezicht over 
eetwaren van dierlijke oorsprong" ... L. DEOEKEN 90 u. op afspraak - 3 uur theorie per week 

c. Histologische en histometrische 
analyseteclmieken bij vleesbereidingen N.DEVOS 90u. op afspraak- 3 uur theorie per week 

D. Alimentaire microbiologie ....... L. DEOEKEN 90u. op afspraak- 3 uur theorie per week 

E. Toxicologie der eetwaren van ...,. 

dierlijke oorsprong ........... M. DEBACKERE 90u. op afspraak- 3 uur theorie per week 

F. Immunologische en virologische analyse-
technieken van de voedingsmiddelen .. A.DEVOS 90 u. op afspraak - 3 uur theorie per week 

.• 

: 

-· - ' - - - -

- "' 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 

I zaterdag Plaats 

, 

, 
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F ACUL TElT VAN DE DIERGENEESKUNDE . 
Vrije Leergangen 

' 
maandag! dih~dag I "WOensdag I donderdag! vrijdag I zaterdqg Leergangen Titulàris (0) . Plaats 

~ L Proefdierkunde (OO) A. DEVOS 18 u. 5 en 14 november, 12 eil 17 december, 7 en 16 januari ••••••••. 0. 

telk~ns van 14u.30 tot 17u.30 · CasinopL, 24 

- ' 

1' Praktische oefeningen (00) ...... . A.DEVOS 12 u. 2 namiddagen in februari CasinopL, 24 

I . 
-~ 

I ( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
~ ( 00) = bedoelde cursus is op postuniversitaire basis ingericht 
-...l " 
~ 

-
I ' . ~ 

' 

-.... 

-
-

. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

(K.B. van 20 juni 1969) 

Pasteurlaan, 2 - Tel. 23.59.56 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschapperi ver
leent de wetenschappelijke graden en diploma's van kandidaat, licentiaat, 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, doctor en speciaal doctor 
in . de psychologische en pedagogische wetenschappen. 

Richting voor de 2e kandidaturen A. Pedagogiek 

Richting voor de licenties en 
het doctoraat 

B. Psychologie 

A. Pedagogiek 
B. Orthopèdagogieky 
C. Ontwikkelings- en klinische psychologie 
D. Bedrijfspsychologie 
E. Sociale agogiek Ueugdwelzijn en volwas

senenvorming) 
F. Theoretische en experimentele psychologie 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

A. Tot de kandidatuur : 
1) zij, die aan de toelatingsvqotwaarden, bepaald bij art. 3, s 2, 1 o van 

het koninklijk besluit van 30 september 1964 voldoen ( cf. p. 16); 
2) de houders van een gehomologeerd getuigschrift, waaruit blijkt dat 

zij met vrucht een volledige cyclus van zes jaar middelbare studiën 
hebben gevolgd (~itgereikt onder de vóór 1 januari 1965 geldende 
voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma vereist 
was). , 

3) de houders van een aanvaard of gehomologeerd humanioragetuig
schrift van de economische afdeling, uitgereikt onder de vóór 1 
januari 1965 geldende voorwaarden; 

4) de houders van een akte van lager onderwijzer, uitgereikt in de 
periode waarin het nog niet mogelijk was, samen met de akte van 
lager onderwijs een gehomologeerd humanioragetuigschrift te be
halen. 

B. Tot de licentie, richtingen A, B en E : 
de personen die de graad van kandidaat hebben behaald overeenkomstig 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1964, voor de rich
ting A 

Gedurende het academisch jaar 1975-1976 worden nog voor de laatste maal examens 
afgenomen voor de 2e licentie, oud regime, of de enige licentie, oud regime. De leerpro
gramma's kunnen geraadpleegd worden in de studiegids 1974-1975. 
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C. Tot de licentie, richtingen C, D, Een F : 
de personen die de graad van. kandidaat hebben behaald overeenkomstig 
de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 1964, voor de rich
ting B. 

D. Tot het doctoraat : 
de personen die de corresponderende graad van licentiaat hebben behaald 
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 
1964. 
Worden eveneens toegelaten tot het doctoraat : 
a) de personen die de graad van licentiaat in de opvoedkundige weten

schappen hebben behaald overeenkomstig de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 19 november · t927, houdende oprichting van 
een hoger instituut voor opvoedkunde bij de Rijksuniversiteiten; 
zoals het later werd gewijzigd ; 

b) de personen die de graad hebben beh.aald va~ licentiaat in de beroeps
oriëntering en -selectie, overeenkomstig de · bepalingen van het 
ko:pink;lijk besluit. van 13 januari 194.7, houdende oprichting van een 
afdeling voor school- en beroepsoriëntering in de hogere instituten 
voor opvoedkundige wetenschappen van de Rijksuniversiteiten. 

E. Tot het speciaal doctoraat : 
· wie sedert tenminste twee jaar houder is van· het diploma van doctor in 
de psychologische en .pedagogische wete1_1schappen. 

F. Specialisatiegetuigschriften : 
De Faculteit voor Psychologische en Pedagogische.Wetenschapperi ver
leent specialisatiegetuig~chriften aan de houders van het diploma- van 
licentiaat in de psychologische en pedagogisché wetenschappen die zich, 
na het behalen van het diploma, sedert tenminste één jaar door stages 
hebben bekwaamd in één of meerdere vakken. · 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De kandidatuur : 
de graad van kandidaat in de psychologische en pedagogische weten
schappen kan verkregen worden na tenminste twee jaar studie en 
twee examengedeelten ; 
de houders van het diploma van kandidaat in de psychologische en 
pedagogische wetenschappen, behaald in één der richtingen voorzien 

. bij het koninklijk besluit van 13 juni 1964, kunnen, mits een aan
vullend examen, het diploma van kandidaat behalen in de andere 
richting. Dit aanvullend examen mag niet worden afgelegd in dez-elfde 
examenperiode als die waarin het oorspronkelijk diploma van kandi-
daat werd behaald ; · 
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b) De licentie : 

de examenvakken voor de graad van licentiaat in de psychologische 
en pedagogische wetenschappen zijn het voorwerp van drie examens 
en van tenminste drie jaar studie; . 
de examinandi dienen bij het eindexamen een verhandeling in te 
dienen over een vraagstuk dat zoveel mogelijk aansluit bij de gekozen 
optie, stage of grondig vak dat voorkomt op het programma. De 
verhandeling moet aan de examencommissie worden voorgelegd ten 
minste één maand voor de datum vastgesteld voor de opening van de 
zittijd. 
de houders van het diploma van licentiaat in de psychologische en 
pedagogische wetenschappen, behaald in één van d~ bij het konink
lijk besluit van 13 juni 1964 voorziene richtingen, kunnen, mits een 
aanvullend examen, het ·diploma van licentiaat behalen in één van de 
overige richtingen, volgens de voorwaarden vastgesteld door de Raad 
van Beheer op voorstel van de ra"ad van de Faculteit voor Psycholo
gische en Pedagogische Wetenschappen. 

c) De aggregatie voor het hoger secundair onderwijs : 
kan zich aanmelden voor dit examen, hij die door een getuigschrift 
bewijst dát hij, gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn 
professor in de methodenleer, didactische oefeningen heeft gevolgd 
in een inrichting voor hoger secundair (algemeen vormend of tech
nisch) onderwijs of normaalonderwijs; 
de examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onder
werpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het hoger secundair onderwijs (algemeen vormend of 
technisch) onderwijs of normaalonderwijs; 
het examen voor geaggregeerde mag afgelegd worden, gelijktijdig met 
het examen voor licentiaat. 

d) Het doctoraat : 
het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitge
geven proefschrift en van een stelling • door de commissie aange
nomen. Het proefschrift en de stelling zullen in het openbaar door de 
examinandus verdedigd worden. Zij dienen aan de raad .van de ~acul
teit te worden overgemaakt tenminste één maand vóór de datum 
bepaald voor het examen; 
het examen mag slechts worden afgelegd tenminste één jaar na het 
behalen VaJ1 de graad van licentiaat. 

e) Het speciaal do.ctoraat : 
het examen omvat het indienen en het verdedigen van een oorspron
kelijk proefschrift, alswede van drie bijstellingen,. en het geven van 
een openbare 'les. Het mag slechts worden afgelegd ten vroegste twee 
jaar na het behalen van de graad van doctor. 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

te Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen -
I 

Leergangen (0) Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

·- 1. Algemene psychologie ......... 60u. P. GHYSBRECHT 17-19 Blandijnberg, 2 

2. Logica ................. 45 u. L.APOSTEL 16%.-18 Blandijnberg, 2 

I 
3. Ethica .................. 45 u. J. KRUITHOF 11-12% Blandijnberg, 2 

4. Algemene biologie met practica .... 60 lt. J. HUBLE 1~16(*) .. _ . 15Vz-16Yz Led., 35 ·I -
5. Algemene didactiek ... . ...... 45 u. A. DE BLOCK 9Vz-11 . . Univ.,_ 2 

I 6. Theorie van het psychopedagogisch 
I onderzoek met practica . . .... . . 90u. R. VERBIST 9-12 Dunantlaan, 1 
~ ' 

7. Ontwikkelingspsychologie met 3.0 uur practicum 9-10 00 

I practica (le deel) ........... 60 u. W. DE COSTER (dag en uur later te bepalen) theorie . Blandijnberg, 2 · 

8. Psychodiagnostiek ( 1e deel) ...... 45 u. P. COETSIER 8Yz-10 Led., 35 

9. Organisatie van het onderwijs ..... 15 u. A. DE BLOCK 16-17 (1) Univ., 2 
I 10. Pedagogische praktijk, met inbegrip 

van de praktijk van de intelligentie- -
en pedagogische tests ......... 30u. R. VERBIST 30 uur individueel te bepalen Dunantlaan, 1 

11. Inleiding tot de algemene methodologie 
! van de gedragswetenschappen ..... 30 u. W. DE COSTER llYz-12%. - Blandijnberg, 2 

.... 

12. Psychologische en pedagogische J. K.luyskens-
documentatie met practica . . . . • . . 30u. ~DECLE.RCK 10-11 str., 33 

I 

I 13. Algemene pedagogiek 60u. R. VERBIST 13Yz-15Vz Dunantlaan, 1 ......... 
r ~-=.. -""""':'::~--- --...:- ~ ==--=----- -...:: - --- -=== -.---"::""""·--···:.... - -· ·-- - --- - - - -;_-----=--=- - - .. ___ ,:--·:.::=--::. = :- -----==- =-..::: -= ' ~- - , ..=..=-::.......=....-~==--

·- . 

l .. . 
( 0 ) : totaal aantal uren per cursus (*) = in groepen 
(1) : eerste semester 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISÇHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen . Richting : Pedagogiek 

; Leergangen - Titularis (o) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Ontwikkelingspsychologie met practica 9-11 ~(*) . 
(2e deel) ............. ..... W. DE COSTER 60u. 11-13 

2. Sociologie ................ M. VERSICHELEN-
TERRYN 60 u. 17-19 

3. Statistiek toegepast op de psychologie 
en de pedagogiek ....•........ H. PICARD 60u. 8Vz-10% 

4. _Lichamelijke ontwikkeling van de mens P. V~N. 
UYTVANCK 30u. 16-17 

5. Fysiologie met demonstraties met E. PENNOIT-
practica ................. DECOOMAN 60u. 14%-16% 

6. Sociale psychologie ........... P. GHYSBRECHT 30u 16-17 

7. Overzicht van de voornaamste J. QUACKEL-
psychologische theorieën · ........ BEEN 30u. 10-11 

8. Principes en methodes van de 
psychologische-raadgeving . ....... J. QUACKELBEEN 60u. 8%-10% 

9. Inleiding tot de sociale agogiek met 
practica . . . . . . . . . . . . . . . . . G. DE BOCK 60u . 16-18 

10. Algemene onderwijstechnologie, met inbe· 
-grip van de geprogrammeerde instructie 
met practica ............... A. DE BLOCK 60u. 14-16 

11. Practica in het psychopedagogisch M.L. VAN 
onderzoek ................ HERREWEG HE 45 u. 14-16 

-12. · Pedagogische praktijk . . . . . . . . . . R. VERBIST 30 u. 
-· 

Individueellater te bepalen 

13. Inleiding tot de historische pedagogiek 
met practica . . . . . . . . . . . . . . . K.DECLERCK 45 u . 8Vz-10 

14. Vergelijkende pedagogiek met practica K. DE CLERCK 45 u. 11-12% 

(0) = totaal aantal uren per cursus (*) = m groepen 

'-

zat:rdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijn berg, 2 

Univ., 8 

Dunantlaan, 1 

Led., 35 
Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantlaan, 1 
_..,. Dunantlaan, 1 ... 

J. Kluyskens-
str., 33 

J. Kluyskensstr., 33 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDÀGOGISCHE WETENSCHAPPEN . 
2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschaopen 

Richting : Psychologle . 
Leergangen Titularis ro; maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Ontwikkelingspsychologie met practica 9-11 J(•) 
(2e deel) ................. w.,oE COSTER 60u. 11-13 Blandijnberg, 2 

2. Sociologie . ............... M. VERSICHELEN-
TERRYN 60 u. 17-19 Blandijnberg, 2 

3. Statistiek toegepast op de psychologie .. 
en de pedagogiek . . . . . . . . . . . . . H. PICARD 60 u. 8%-10% Univ., 8 -

I 
~ 4. Lichamelijke ontwikkeling van de 
00 mens P. VAN UYTVANCK 30u. 16-17 Dunantlaan, 1 0 ................... 
I 5. Fysiologie met demonstraties met E. PENNOIT-

practica . . .- . . . . . . . . . . . . . . DECOOMAN 60 u. 14Y:z-16% .Led., 35 JJ: 

6. Sociale psychologie ........... P. GHIJSBRECHT 30u. 16-17 Blandijnberg, 2 

7. Overzicht van de voornaamste psycho- J. QUACKEL- • 
logische theorieën ............ BEEN 30u. 10-11 Pasteurlaan, 2 

8. Principes en methodes van de 
' psychologische raadgeving ........ J. QUACKELBEEN 60 u. 8Y:z-10% Pasteurlaan, 1 

9. Inleiding tot de sociale agogiek met 
practica . ..........•...... ' G.DE BOCK 60u. 16-18 Pasteurlaan, 2 

10. · Algemene onderwijstechnologie, met 
inbegrip van de geprogrammeerde . 

--- .. - -- instructie met practica .......... A. DE BLOCK 
= 

60u. -- 14-16 Past~urlaan, 2 
- --- - - - -· 

11. Psychodiagnostiek (2e deel) ....... F. MUSSCHOOT 45 u. 8%-10 Pasteurlaan, 2 
L__ ______ ----- ---- ----

(0) = totaal aantal uren per cursus (*) = in groepen 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschaopen 
Richting : Psychologie 

~ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

12. Experimentele psychologie ....... W. DE COSTER 30u. 
/ 

14-15 } * 
15%-16% ( ) 

13. Psychologische praktijk ......... . F. MUSSCHOOT 30u. 11-12(*) 

14. SociO-psychologie van het bedrijfs-
'leven met practica ............ P. COETSIER 60u. 11-13 

15. Algemene en bijzondere beroepskunde 
met practica ............... F. MUSSCHOOT 30 u. 10-11 I 10-11(*) 

16. Eén cursus te kiezen uit : ' 

a. Inleiding tot de historische 
pedagogi~k ~et practica ·• . . . . . . . K. DE CLERCK 45 u. 8%.-10 

.of 
b. Vergelijkende pedagogiek met 

practica . . . . . . . . . . . . . . . . K. DE CLERCK 45 u . 11-12% 

/ 

' ~ 

, 

-

( 0 ) = totaal aantal uren per jaar (*) = in groepen 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2· 

J. Kluyskensstr., 3 

J. Kluyskens-
str., 33 

-
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENS€HAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen -
I ' Richting A : Pedagogiek 

-
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. De PsYChologische pedagogiek 
partim: theorie . . . . . . . . . . . . . R. VERBIST 30u . 9-11(1) 

' 
partim : oefeningen . . . . . . . . . . . . M.L. VAN 

HERREWEG HE 30u. 14-15 

2:· Problemen uit de psychologische 
· pedagogiek - theorie ........... R. VERBIST 30u. 9-11(2) 

3. ·Beginselen van de psychiatrie 
-theorie ................. E. VERBEEK 60u. 12-13 12-13 

4. Speciale methodiek van het basisonderwijs 
- oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . G. KEPPENS '45 u. 14-15% 

-theorie ................. G. KEPPENS 90u. 9-10% 
16-17% 

5. Biologie toegepast op de opvoeding E. PENNOIT-
.-

met oefeningen .... . ........ DECOOMAN 60u. 16-17 

6. Doelstellingen en taxonomieën in de 
-onderwijskunde . . ............ A. DE BLOCK 30u. 11-12 

7. Algemene orthopedagogiek ....... M.WENS 30 u. 10-11 

8. Differentiele en persoonlijkheids-
psychologie met oefeningen- partim 
theorie .................. W. DE COSTER 45u. 9-10% 

-
9. Hygiëne in verband_ met de opvoeding A. VAN 

en het onderwijs ............. MEIRHAEGHE 30u. I 11-13(1) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

\ 

zaterdag Plaats 

JLD.unantl., 1 

- -

H. Dunantl., 1 

-A.Z. I 

Aud.C 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Led, 35 

Pasteurlaan, 2 

Prof. Guis-
luinstr., 49 

-

Blandijnberg, 2 . 
H. Dunantl., 1 
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FACULTEIT VOOR PSYCHÇ>LOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische_ wetenschappen 
I Richting A : Pedagogiek 1 . 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag dondérdag vrijdag 

10. Schoolinspectie ............. A. DE BLOCK 45 u. 14-15% 

11. Moderne onderwijssystemen - theorie .. A. DE BLOCK 30u. 16-17 

12. Stage in de psychopedagogiek 
- partiro ................. R. VERBIST 90u. 9-11(1) 

- · 
-·partim ................. M.L. VAN I 

HERREWEG HE 90u. ' 9-11(2) 

13. Cursussen naar keuze zie p. 486 en 487 180u. 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(O) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

H. Dunantl., 1 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOWGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

· 2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek 

Lëergangen . Titularis (0) . maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
-

1. Speciale methodiek van het secundair 
onderwijs ................ A. DE BLOCK . 30u. 9-10 

2. Problemen uit de vergelijkende . 
pedagogiek- theorie ........... K. DE CLERCK 30 u. 10-11 

3. Differentiële en persoonlijkheidspsycholo- 15Y2-16% 
gie met oefeningen - partim oefeningen W. DE COSTER 15 u. (3) 

4. Vraagstukken. uit de schoolwetgeving \ 

met oefeningen .............. R. DE MEYER 30 u. 11-12 

5. Biologie toegepast op de opvoeding E. PENNOIT- , 

met oefeningen ............. DE COOMAN 60 u. 14-15 

6. Sociale pedagogiek M.L. 
- partim oefeningen ........... VAN ·HERREWEGHE 30 u. 9-10 
- partim theone .............. R. VERBIST 30 u. 14-15 -

7. Persoonlijkheidsvorming - theorie .... R. VERBIST 30 u. 15-16 

8. Problemen uit de sociale pedagogiek- M.L. 
theorie .................. VAN HERREWEG HE 30 u. 15-16 

9. Motivering en doelstellingen in de 
pedagogiek- theorie ........... R. VERBIST · 30u. 9-10 / 

10. Stage in de psycha-pedagogiek 
- partim .................. R. VERBIST 90u. 9-11(1) 
- partim .................. M.L. VAN 

HERREWEGHE 90u. 9-11(2) 

11. Docimologie ............... A. DE BLOCK 30 u. 10-11 

12. Cursussen naar lèeuze zie p. 486 en 487 180u. 

1) = eerste halflaar (2) = tweede halflaar (3) =om de veertien dagen 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

J. Kluyskens-
str., 33 

BlanaTjnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

H. Dunantl., 1 
H. Dunantl., 1 

H. Dunan tl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

-
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

1. ·Nieuwe stromingen in de didactiek 

2. Proble?Ien uit de historische pedago~ek 
- theone ............... . 

3. 

4. 

Speciale methodiek van de kleuter
opvoeding - theorie en oefeningen 

De experimentele pedagogiek 
- partim theorie 

- partim oefeningen . . . . 

5. De evaluatiemethoden van de 
persoonlijkheidsvorming 

6. 

- partim theorie 

- partim oefeningen . . 

Problemen uit de experimentele 
pedagogiek - theorie . . . . . . 

7. Psycha-pedagogische raadpleging 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek 

Titularis 

A. DE BLOCK 

K. DE CLERCK 

G.KEPPENS 

R. VERBIST 

M.L. VAN 
HERREWEG HE 

M.L. VAN 

HERREWEG HE 

R. VERBIST 

(
0

} I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

30 u. 10-11 

30 u. 9-10 

45 u. 14-15% 

30 u. 16-18(1) 

30 u.· 10-11 

30u. I 16-17 

30 u. 17-18 

30 u. 16-18(2) 

- partim theorie . . . . . . . 1 M~ L. VAN 30 u. 10-11 

- partim oefeningen . . . . . 

8. Stage in de psychopedagogiek 
- partim .... 

- partim 

HERREWEG HE 

R. VERBIST 

M.L. VAN 
HERREWEGHE 

30 u. 

90u. 

90u. 

L 9. Cursussen naár keuze zie p. 486 en 487 I 1180 u. 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
( 0 ) =totaal aantal men per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

11-12 

14-16(1) 

14-16(2) 

zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

J. Kluyskens
str., ~3 

Pasteurlaan; 2 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 

H. Dunantl., 1 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

~ 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen ' 

Richting A : Pe~gogiek I 
-· --··· 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE :' 

Zes cursussen naax keuze over de drie licenties gespreid, waarvan er ten minste vier uit de onderstaande lijst en de overige uit om het even welk 
licentieprogramma mogen gekozen worden, met een totale studieduur van ten minste 180 uur (theorie en oefeningen samen) 

1. Bijzondere probleytlen uit de onderwijs-
technologie ............... A. DE BLOCK · · 30u. 

2. Didaxologische research met practica .. A. DE BLOCK 30u. 

I 3. Bijzondere problemen uit de 
~ observatiecyclus ............. A. DE BLOCK 30 u. 
00 
0\ 

I 4. Onderwijsbeleid met practica ...... A. DE BLOCK 30u. 

5. Theorie en praktijk van de wetgeving op de 
jeugdbescherming met oefeningen .... G. DE BOCK 30u. 

6. Bijzondere problemen uit het hoger 
onderwijs ................ K. DE CLERCK 30 u. 

7. Oefeningen in vcrbale communicatie ... K. DE CLERCK 30u. 

8. Problemen uit de ontwikkelingspsychologie W. DE COSTER 30u. 

9. Experimentele psychologie (2e deel) ... W. DE COSTER 30u. 

.;;;~-==- 10. Beginselén van de psychofarmacologie A. DE . 
I SCHAEPDR YVER 30u. . 17-18 

11. Esthetica en kunstfilosofie 

(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus 

........ A. lANSSENS 

(2) =tweede halfjaar 
(3) = om de veertien dagen 

60u. 

(4) = om de twee jaar 
(5) = wel in 75/76 

-------------------------------------------------------

10-12 -
(3)(4)(5) 

(3~~(~) 

11-12 
.... 

11-12 

16%-18% 
(1) 

11-12 

9-10 

14Yz-15Yz 
" 

- 10%-11% " 

llY2-12Yz 
(*) 

- .. --- - : --
_, 

~-, ·9-1 0 
_t...,.____~ -----

(6) =niet in 75/76 

·- ----

Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2. 

J. Kluyskens-
str., 33 

J. Kluyskens-
str., 33 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

. 
-- · A.Z. -- ---

Blandijnberg, 2 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

I Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting A : Pedagogiek 1 

-
Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

12. Bijzondere problemen uit het basis-
onderwijs ................ G. KEPPENS 30 u. 17-18 Pasteurlaan, 2 

13. Bijzondere problemen uit het kleuter-
\ 

onderwijs ................ G. KEPPENS 30 u. 9-10 Pasteurlaan, 2 

14. Beginselen van de fysiopathologie .... I. LEUSEN 30 u. 14-15 A.Z. 

15. Bijzondere problemen uit de biologie E. PENNOIT-
toegepast op de opvoeding ...... ; . DE COOMAN 30 u. ll-12 Led., 35_ 

16. Klankleer en orthofonie ......... C. TAVERNIER-
VEREECKEN, 30u. 9-10 - Blandijnberg, 2. 

17. Beginselen v~ de neuropathologie in 
verband met het menselijk gedrag .... H. V ANDER EECKEN 30u. 17-18 A.Z. 

18. Gezinspedagogiek . . . . . . . . . . . . jM.L . 
VAN HERREWEGHE 30u. 9-10 H. Dunantl., 1 

: 19. Bijzondere problemen uit de M.L. VAN 
oriëntatiecyclus ....... •, ... ... HERREWEG HE 30u. 16-17 H. Dunantl., 1 

20. Bijzondere problemen uit de M.L. ·VAN -
determinatiecyclus ............ HERREWEG HE 30 .u. 17-18 H. Dunantl., 1 

21. Permanente opvoeding .. -........ M.L. VAN 
HERREWEG HE 30u. 9-11(1) H. Dunantl., 1 

22. Actuele _problemen uit de pedagogiek .. R. VERBIST 30u. ·11-12 H. Dunantl., 1 
- - -- L-----------L...-

(1) =eerste halfjaar ( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
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FACULTEIT VOORPSYCHOLOGISCHFEN PEPAGOGISCHE WETENSCJJAPPEN 

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschauot:_n . 
Rjchting B : Orthopedagogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1: Psychologische pedagogiek- partim 
theorie (4) ................ R. VERBIST 30u. 9-11(1) - H. Dunantl., 1 

2. Beginselen van de psychiatrie ...... E. VERBEEK 60u. 12-13 12-13 A.Z. 
Aud. C I 

3. Problemen uit de methodologie van de ge-
dragswetenschappen met inb~grip van de 
deontologie van het wetenschappelijk 

I 
onderzoek met oefeningen - p~tim 

' 
14Yz-16Vz 

theorie ................. · "' · W. DE COSTER 30 u. (1) Blandijnberg, 2 
~ 
00 
00 4. Differentiële en persoonlijkheids-
I psychologie met oefeningen- partim 

theorie .................. W_. DE COSTER 45 u. 9-10% Blandijnberg, 2 

5. Biologische basis van het gedrag-
I 

E. PENNOIT-
partim : endocrinologie ......... DECOOMAN - 45 u. 13Vz-16 Led., 35 

6. Theorie en praktijk van de wetgeving 
op de jeugdbescherming ......... G. DE BOCK 30u. 16-18(1) Pasteurlaan, 2 

7. Algemene orthopedagogiek 
-theorie ................. / 30u. 10-11 Prof. 

M. WENS Guislain-
-stage 60u. 8-12 - str., 49 .. - ............... 

14-18(3) 

8. Psychologische onderzoekl!methoden ten Prof. 
behoeve van de orthopedagogiek en ortho- Guislain-

- - -
~~~ • pedagogische raadgeving~ theorie . . . . M. WENS ~- · · · ·- 15 u. 9-10 (2)(*) - - - str., 49 

(1) = eerste halfjaar (*) = in groepen (3) = individueel te bepalen ( 2) = tweede halfjaar 
(4) =de student heeft de keus tussen cursus 1 p. 488 en cursus 8 p. 490 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueelgespreid over verschillende studiejaren 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
~ Richting B : Orthopedagogiek1 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

9. Hygiëne in verbind met de opvoeding A. VAN 
en het onderwijs- theorie ........ MEIRHAEGHE' 30u. 11-13 (1) 

10. Moderne onderwijssystemen - theorie .. A. DE BLOCK 30u. 16-17 
\ 

11. Psychopathologie van het ld.nd - theorie A. EVRAJ~D 60u. 9-11 

12. Interactiemethoden-theorie ....... N. 30u. op afspraak 

13. Oefeningen in de interactie- en inter-
ventiemethoden . . . .......... N. 60u .. op afspraak 

14. Eén cursus naar keuze van minimum 30 
uur per licentiejaar te kiezen, hetiij uit de 
andere licentieprogramma's van de facul-
teit, hetzij met goedkeuring van de raad 
van de faculteit, uit de licentieprogram-
ma's van andere faculteiten. 

... 
( 

; 

. 
~ --- -

I 

(1) =eerste halfjaar 
( 0 ) = totaal aantal uren .per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

zaterdag Plaats 

H. Dunan tl., 1 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-

.. 

/ 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE E~ PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

~ 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting B : Orthopedagogiek. 

- Leergangen Titularis (0) 

1. Cultuur-psychologische en agogische ~ 

systemen in historisch perspectief -
.. partiro : filosofische aspecten ..... . L.APOSTEL 15 u. 

2. Cultuur-psychologische en agogische 
systemen in historisch perspectief-
partiro : psychologische antropologie .. W. DE COSTER 15 u. 

3. - Problemen uit de interactie- en inter-
ventiemethoden met inbegrip van de 
deontologische aspecten - theorie . .. . N. 60u. 

4. Oefeningen in de interactie- en inter-
ventiemethoden . . . . . . . . . . . . . N. 60 u. , 

5. Cultuur-psychologische en agogische 
systëmen in histoqsch perspectief-
partiro : socio-economische en kultuur-
historische aspecten - theorie ...... J. KRUITHOF 15 u. 

6. Seksualiteit : ontwikkeling en stoor-
nissen - partiro : psycho-sociale 
aspecten en -behandelingswijzen - theorie . J. QUACKELBEEN 15 u. 

7. Seksualiteit : ontwikkeling en stoor-
nissen - partim : anatomisch fysio- A. VAN 
logische aspecten - theorie ........ MEIRHAEGHE 15 u. 

8. Sociale pedagogiek - partim -· 
theorie (4) ................ R. VERBIST 30u. 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar · 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(4) = de student heeft de keus tussen cursus 1 p. 488 en cursus 8 p. 490 

maandag dinsdag 
.. 

15-15Yz 

r 

•' 

11%-12 

- -
14-15 

woensdag donderdag vrijdag 

1~11(1) 

- 15-17 

op afspraak 

-

9Yz-10 

-
11-12 (2) 

- - - --

--·· . -··--~-

, 

zaterdag Plaats 

0 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-· 

Blandijnberg, · 2 

Blandijnberg, .2 ~ . 

-

Blandijnberg, 2 

Coupure 
Rechts 160 

H. Dunantl., 1 

:;o= 
H. Dunantl., 1 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN . 
2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Richting B : Orthopedagogiek ' . 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9. Cultuur-psychologische en agogische -
systemen in historisch perspectief, 

i 
partim : motivering en doelstellingen 
in de pedagogiek- partim .. .. .... - R. VERBIST 15 u. 9-10 H. Dunantl., 1 

10. Speciale orthopedagogiek en ortho-
didactiek met oefeningen en stage 

' -theorie ................. 30 u. 11-12 Prof. 

I 

t 

l 
M. WENS Guislain-

-stage .................. 60u. 8-12 str., 49 
14-18(2) ' 

11. Eén cursus naar keuze van minimum 30 
uur per licentiejaar te kiezen, hetzij uit de ~· .-

andere licentieprogramma's van de facul- l 

teit, hetzij met goedkeuring van de raad 
van de faculteit, uit de licentieprogram-
-ma's van andere faculteiten. ' 

! 
~ 

--

I 
... 

l .. --- = -· .. -
l 

\.. 

(2) =in groepen 
(0) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

. 3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetens~happen 
Richting B : Orthopeda_g__oRek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Spraak- en taalontwikkeling en haar ..... 

stoornissen - partim : psycho-socio-
linguïstische aspecten .......... L.APOSTEL 15 u. 15V:z-16 

2. Interactie- en interventiemethoden in 
verband met de orthopedagogiek -
theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 60u. later te bepalen 

3. Oefeningen in de interactie- en inter-: 
ventiemethoden . . . . . . . . . . . . . N . 60u. later te bepalen 

4. Beginselen van de psychofarmacologie A. DE 
-theorie ................. SCHAEPDRYVER 30u. 17-18 

5. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
stoornissen - partim : neurologische en 
neuro-fysiologische aspecten ....... A. EVRARD 15 u. 12-12% 

6. Oriëntering, scholing en herscholing , 

van gehandicapten- theorie ....... A.EVRARD 30u. 11-12 

7. Oefeningen in de oriëntering, scholing 
en herscholing van de gehandicapten -
oefeningen A. EVRARD - 60u. 10V:z-12 ................ 

8. Beginselen van de fysiopathologie-
theorie .................. I. LEUSEN 30u. 14-15 

:_ 9. Spraak- en taalontwikkeling en haar 
-

stoornissen - partim : klankleer en C. '{AV!tRNIER- , 
- - - - ----

orthofonie ................ VEREECKEN - 15 u. 9-10 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

--- -- -. -···-

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

A.Z. 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

A.Z. 

---

Blandijnberg, ~ 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
' 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
, Richting B : Orthopedagogiek 

Leergangen ' 
I 

Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

10. Beginselen van dè neuropathologie in 
verband met het menselijk gedrag -
theorie .................. H. VANDER EECKEN 30u. 17-18 

11. Medisch schooltoezicht- theorie . . ... A. VAN 177'2-187'2 
MEIRHAEGHE 15 u. , (1) . 

12. Problemen uit de orthopedagogiek met 
inbegrip van : 
Taakanalyse-deontologi.e-equipewerk; 

. Organisatie van jeugd- en gehandicapten-
zorg; 
Vrijetijdsbesteding; 
Problemen van leiding en opleiding; 
Financiering, beheer; 
Gevallenstudie, rapportage en 
behandelingsplan 
partim theorie . . . . . . . . " ..... 30u. 12-13 

M. WENS 
partim oefeningen en stage . . . . . . . . 60u. 8-12 . 14-18(2) 

13. Eén cursus naar keuze van minimum 30 
uur per licentiejaar te kiezen, hetzij uit de 
andere licentieprogramma's van de facul-
tcit, hetzij, met toestemming van de raad ._ -
van de faculteit, uit de licentieprogram- -
ma's van andere faculteiten. 

(1) = eerste halfjaar 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

zater.dag Plaats 

-
A.Z. 

H. DunantL, 1 

-. 

Prof . 
Guislain-
str., 49 

~ -
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Ji'ACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE,EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

.. te Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
- - Richting C: Ontwikkelings-en Klinische Psych~logie , I 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
-

.. 
1. Statistiek : bijzondere methoden voor 

psychologen - theorie .......... H. PICARO 60u. 9-11 Univ., 8 
·' 

-
2. Beginselen van de psychiatrie- theorie .. E. VERBEEK 60u. 12-13 . 12-13 A.Z. 

Aud.,C 

3. ·Biologische basis van het gedrag E.J?EN.NOIT- .. 
(endocrinologie) ............. DECOOMAN~, 90u. 141/z-16 . Led., 35 

~ 
\0 

4. Interactiemethoden-theorie ....... ~ N. 30u. 16-17 .Blandijpberg, 2 
I 

/ 

5. Problemen uit de psychodiagnostiek - 14-18 " partim theorie ...... ......... P. COETSIER 60u. (J) Pasteurlaan, 2 . : 
6. Problemen uit de psychologische raad-

pleging in gezin, school en bedrijf .. 14-16 Coupure 
- partim : school en gezin ......... J. QUACKELBEEN 30u. (1) Rechts, 160 

7. Problemen uit de psychologische bege-
,( 

Coupure 
leiding in gezin, school en werk - theotie . N. 30u. ~ 9-10 Rechts, 160 

8. Differentiè1e en persoonlijkheids- -psychologie met oefeningen ~ theorie .. W. DE COSTER 45 u. 9-10Yz Blandijnberg, 2 
-

9. Experimentele psychologie (2e deel) - 101/z-121/z 
theorie .................. W. DE COSTER 30u. (1) Blandijnberg, 2 ---- - -- - -- - -- --

(1) = eerste hallJ . 
( 0 ) = totaal aantal uren eventueel gespreid over vetschillende studiejaren 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

- - -

1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C : Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis {
0

) I maandag I dinsdag I woensdag !donderdag! vrijdag I zaterdag 

1-

10. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van de 
deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek 
- partim theorie . . . . . 

----------------------------~W.DECOSTER 

- partirn oefeningen . . . . . . . . . . 

11. De psychopathologie van het kind -
theorie ..•.... · .....•. A.EVRARD 

12. Cursussen naar keuze zie p. 499 

30 u. 

15 u. 

60u. 

~SOu. 

{ 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
_{ 1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 

14%-16% 
(1) 

14%-15% 
(2) 

9-11 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAG<XiiSCHE WETENSCHAPP.EN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C : Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Logica en psychologie - theorie ..... L.APOSTEL 30 u. 14-15 

2. Theorie en praktijk van de wetgeving op 
de jeugdbescherming ........... G. DE BOCK 30u. 16-18(1) 

3. Problemen uit de ontwikkelingspsychologie 
-theorie ................. W. DE COSTER 30 u. 14%-15% 

-
4. Differentiële en persoonlijkheidspsycho-

logie met oefeningen - partim : 
oefeningen ................ W. DE COSTER 15 u. 15-16(2) 

5. Oriëntering, scholing en herscholing 
van de gehandicapten - theorie ...... A. EVRARD 30 u. 11-12 

6. Problemen uit de psychodiagnostiek-
theorie •• 0 ••••••••••••••• F. MUSSCHOOT 60 u. 8Y:z-10% 

7. Oefeningen in de psychodiagnostiek-
oefeningen ................ F. MUSSCHOOT 60 u. 13Y:z-15% 

8. Biologische basis van het gedrag E. PENNOIT-
(2e deel) .................. DE COOMAN 90 u. 107'2-12 

I 

0 ) = totaal aantal urèn per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
1) =eerste halfjaar (2) =om de veertien dagen 

-- - -·- -"- - --- ~- --- ---- ... -

I 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Godshuizen-
laan, 4 

Godshuizen-
laan, 4 

' 
Led., 35 

~ 

- -·-- - '"- ----
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C : Ontwikkelings- en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis 

9. Twee cursussen naar keuze uit de volgende 
a. Problemen uit de interactie- en 

interventiemethoden met inbegrip 
van de deontologie ........... N. 

b. Gevallenstudie uit de psychologische 
raadpleging met inbegrip van de 
deontologie-partim : school en 
-theorie ................. J. QUACKELBEEN 

c. Oefeningen in de psychologische 
raadpleging ...... ......... J. QUACKELBEEN 

10. Drie cursussen met stages naar keuze 
uit de volgende: (*) 
a. Oefeningen in de ontwikkelings-

psychologie ................. W. DE COSTER 

b. Oefeningen in de psychologische 
begeleiding . . . . . . . . . . . . . . N . 

c. Gevallenstudie uit de psychologische 
tiegeleiding met inbegrip van de 
deontologie ......... \ .... N. 

d. Oefeningen in de oriëntering, scholing 
en herscholing van de gehandic_apten A. EVRARD 

11. Cursussen naar keuze zie p. 499 

(*) = 180 uur oefeningen, gespreid over 2e en 3e licentie als volgt. 
-de oefeningen van eenzelfde cursus twee jaar te volgen (90 u.) 

(0) maandag 

30 u. 9-10 

30u. 11-12 

45 u. 

30 u. 

45 u. 

150 u 

- Twee andere oefeningen van 45 u. elk, waarvan' ti én in de 2e licentie en één in de 3e licentie. 

dinsdag woensdag 

-

-

. 

donderdag 

10-11% 

9-10 

vrijdag 

15V2"17 

9-10% 

10-12(**) 
14-16 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

Blandijnberg, 2 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

Pasteurlaan, 2 

-
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

- ~ . 3e licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen ,. 

Richting C: Ontwikkelings-en Klinische Psychologie 

Leergangen Titularis (0) . 

' 
1. Oefeningen in de psychodiagnostiek-

partim : oefeningen . . . . . . . . . . . . P. COETSIER 60u . 

. - 2. Beginselen van de-neuropathologie in 
verband met het menselijk gedrag-
theorie .................. H. V ANDER EECKEN 30u. 

3. Beginselen van de psychof-armacologie- A. DE 
• theorie .................. SCHAEPDR YVER 30 u . 

4. Beginselen van de fysiopathologie-
theorie .................. I. LEUSEN 30u. 

5. · Drie cursussen met stages uit de 
vo]gende: (+) 
a. Oefeningen in de ontwikkelings-

psycholo'gie .............. W. DE .COSTER 45 u. 
* i b. Oefeningen in de psychologische 

begeleiding . . . . . . . . . . . . . . N . 45 u. 
I 

* 
c. Oefeningen in de psychologische 

raadpleging .............. J. QUACKELBEEN 45 u. 

d. Oefeningen in de oriëntering, 
I scholing en herscholing 

van gehandicapten . . . . . . . . . . . A. EVRARD 45 u. 

' 6. Cursussen naar keuze zie p. 499 150 u. - - -

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(+) = 180 u. oefeningen gespreid over 2e en 3e licentie als vo]gt ~ 
-de oefeningen van fj•nzelfde cursus twee jaar te vo]gen = 90 u. 

maandag 

- twee andere oefeningen van 45 u. elk waarvan ~én in de 2e licentie en ~én in de 3e licentie 
(++)=individueel te bepalen · 

. dinsdag · woensdag 

14-15 

-

donderdag 

14-15 

15-16 

-

10Y2-l1Yz 

, 

' 

vrijdag 

9-10 

9-10Yz 

15Y2-17 

10-12 
14.:16 
(++) 

zaterdag 

f 

-

·~-

Plaats 

Paste~rlaan, 2 

.. 

A.Z. 

A.Z. 

A.Z. 

Blandijnberg, 2 

Coupure 
Rechts 160 

Coupure 
Rechts 160 

Pasteurlaan 2 

-~--= 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting C : Ontwikkelings- en Klinische Psychologie, 

Leergangen Titularis , (
0

) 1 maandag I dinsdag I woensdag !donderdag 1 vrijdag 1 zaterdag 

CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Een samenhangende groep-v~ ten minste vier cursussen naar keuze met in totaal ten minste 150 uur, die een geargumenteerd logisch geheel 
uitmaken, e~ als dusdanig aan de goedkeuring van de raad van de faculteit onderworpen worden. 

Kan gekozen worden : 

- elke cursus uit een andere richting van de 
faculteit voor zover die niet op het eigen 
programma voorkomt, eventueel ook cur
sussen uit andere faculteiten. 

- Andere cursussen naar keuze die niet als ver
plichte cursus gedoceerd worden : 

1. De biologische basis van het gedrag, 
aanvullingen ........... . 

2. Documentatie over wetgeving en reglemen
tering in verband met psychologische 

E. ~ENNOIT
DECOOMAN· 

praktijk ................. IR. DE MEYER 

3. Klankleer en orthofonie •• I c. TAVERNIER
VEREECKEN: 

I I 

45 u. 10-H>% 

15 u. 11-12 (2) . 

30 u. I 10-12 

( 0 ) = totaal aanta! uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(2) = tweede halfjaar 

Plaats 

1 -~ 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCP.APPEN · 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
~ 

Richting D : Bedrijfspsychologie ! 

Leerga,ngen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

' . 

1. Problemen uit de soci~psychologie 10%~12% 

van de reclame en verkoop ~ theorie ... P. COETSIER 30u. (1) . Pasteurlaan, 2 

2. Problemen uit de soci~psychologie -van het bedrijfsleven- theorie ...... P. COETSIER 30u. 8%-10% Pa steurlaan, 2 

3. Problemen uit de psychodiagnostiek-
partim theorie ............... P. ÇOETSIER 60u. 14-18 Pasteurlaan, 2 

4. Stage en oefeningen in de socio-
psychologie van het bedrijfsleven (*) .. P. COETSIER 90u. Pasteurlaan, · 2 

5. Stage en oefeningen in de socio-psycho- , 
logie van de reclame en verkoop(*) P. ÇOETSI-ER 90u. Pasteurlaan; 2 ... 

6. Grondige studie yan het agogisch 
proces- partim theorie (**) 

I 

a. Studie van de sociale diagnose ..... G. DE BOCK 30 u. 
8%-10% Pasteurlaan, 2 

b. Studie van de methoden en technieken 
van de interventie (met inbegrip 

G. DE BOCK: ' van evaluatieonderzoek) ........ 30u. 

7. Experimentele psychologie (2e deel) 10%~12% 
f-

-theorie ................. W. pE COSTER 30u. (1) Blandijnberg, 2 
- --

(*·*) =zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 
(theorie en oefeningen) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

-

I 

' 

--;;;;;== 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

le Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Ri~~t~g D : Bedrijfspsychologi~ 

-Leergangen Titularis (') maamlag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

, 
-

8. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van de 
deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek . 
- theorie(**) ........ . ..... W. DE COSTER 30 û. 14%-16% 

Blandijnberg, 2 
- oefeningen(**) ............ W. DE COSTER 15 u. 16%-17% 

c, 

9. Nijverheidsnatuurkunde: 
a. partiro : koelprocessen, luchtcondi- . 

tioneren, droogprocessen (**) .. . .. 30u. - Coupure 
P. MOERMAN 1---- 15-17(1) 

b. partiro : elektronica (**) ....... - 30u. Links, 533 

10. Personeelsbeleid - theorie ........ Godshuizen-
F. MUSSCHOOT 30 u. 8-10 laan, 4 

11. Organisatiepsychologie- theorie ..... Godshuizen-
F. MUSSCHOOT 30 u. 10-12 laan, 4 

12. Arbeidsstudie 
- partiro theorie . . ........ . .. 20u. Godshuizen-

F. MUSSCHOOT - 12-13(-5) , -
- partiro oefeningen ........... 10 u. laan, 4 

13. Stage en oefeningen in personeels- Godshuizen-
beleid(*) ...... . ......... F. MUSSCHOOT 90 u. • laan; 4 

(**) = zeven cursussen te kiezen uit de met ( 
(theorie en oefeningen) 

) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e en 3e l~centie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

(*) = één stage en oefeningen permanent te volgen tijdens de tweede semester van de eerste licentie 



F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
,-

. 1 e licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologie - •· I 

-

i Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

j 

-
14. Stage en oefeningen in de organisatie- ~ 

. . Godshuizen-
psychologi~ (") ......... ..... F, MUSSCHOOT 90u. laan,4 , ..,.. 

' 15. Problemen uit de psychologische raad- -. 

I pleging in gezin, school en bedrijf Coupure 

j - partim bedrijf .............. J. QUACKELBEEN 30u. 8%-10%(1) Rechts, 160 

I 16. Problem!n uit de geschiedenis van de Coupure 
VI psychologie- theorie(**) (***) ..... J. QUECKELBEEN 30u. 9-10 Rechts, 160 
0 
N 

I 17. Stage en oefeningen in de psychologische r Coupure -
l raadpleging in het bedrijf(*) ....... J. QUACKELBEEN _ 90u. Rechts, 160 
I 

I 18. Cursussen naar keuze zie p. 507 
' I 

i 19. Van de studenten die de research-afdeling 
volgen \Wrdt verwacht dat zij na de 1e 

~ 

/ 

' I I licentie kunnen programmeren in 
i FORTRAN en PL/1 

.-~ 

i -~ 

I 

-

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
---~ (1) =eerste halfjaar - --·--- -- - -· - - . - -- - - --(*)=één stage en-oefeningen permanent te volgen tijdens de tweede semester van de eerste licentie 

(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid o>'er <;te 1e, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 
(theorie en oefeningen) 

(***)=verplichte cursus voor de studenten van de specialisatie research-bedrijfspsychologie 

-
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN . 
2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen -

R.icliting D : Bedrijfspychologie I 

Leergangen · Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
I 

L Inleiding tot de sociale wetgeving- E. CLAEYS-
theorie .................. LEBOUCQ 30u. 10%-11% Univ., 2 

2. Tewerkstelling en a:~;beidsvoorziening, met 
oefeningen ..... ............ P. COETSIER 15 u. 10Y:z-11 Pasteurlaan, 2 

.. 
3. Uni- en multidimentionele schaalmethoden, .;; 

met oefeningen(**) (***) ........ P. COETSIER 30 u. 8%-10%(2) Pasteurlaan, 2 

4. Stage en oefeningen in de socio-psycho-
logie van de reclame en verkoop(*) ... P. ÇOETSIER 90u. (3) Pasteurlaan, 2 

-

5. Stage en oefeningen in de socio-psycho-
logie van het bedrijfsleven (*) ...... P. COETSIER 90u. (3) Pasteurlaan, 2 

6. Differentièle en persoonlijkheidspsycho- I 

logie met oefeningen 
- partim theorie ............. W. DE COSTER 45 u. 9-10% Blandijnberg, 2 

- partim oefeningen ........... W. pE COSTER 15 u. 15%-16Vl(4 . Blandijnberg, 2 

7. Problemen uit de experimentele ' 
psychologie- theorie ........... W. DE COSTER 45 u. 10%-13(2) Blandijnberg, 2 - . 

8. Problemen uit de ontwikkelingspsycho-
~ 

logie-theorie (**) .. · .......... W. DE COSTER 30 u. 14%-15% Blandijnberg, 2 

gaat elk stuaent unemaeUJk vter stages met oe~emng' 
(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e, en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 
(***)=verplichte cursus voor de studenten van de specialisatie research-psychologie 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
'· Richting D: Bedrijfspsychologie : 

' -

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

,. 

9. Problemen uit de psychodiagnostiek-
partiro theorie .............. F.: MUSSCHOOT 60u. 8h·10Yl 

10. Oefeningen in de psychodiagnostiek-
partiro oefeningen ............ F. MUSSCHOOT 60u. 13Yl-f51/l 

11. Stage en oefeningen in personeels-
·beleid(*) .... . ........... F. MUSSCHOOT 90u. (3) 

12. Stage en oefeningen in de organisatie- I 

psychologie (*) ............. F. MUSSCHOOT 90u. (3) 

13. Stage en oefeningen in de psychologische 
raadpleging in het bedrijf(*) ....... J. QUACKELBEEN 90u. (3) 

14. Inleiding tot de economie en het -
bedrijfsbeleid -
- partiro : inleiding tot het bedrijfsbeleid A. VLERICK 30u. 15-17(1) 

- partiro : inleiding tot de economie .. M. VAN 
MEERHAEGHE 30u. 14-15 -

15. Beginselen van de psychiati:ie- theorie .. E. VERBEEK 60 u. 11-13 

16. Cursussen naar keuze· zie p. 507 

•licentie en één stage bij elk van de titularissen tijd~ns de 2e licentie, 
zodanig dat elk student uiteindelijk vier stages met oefeningen meemaakt 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

' 

Plaats 

Godshuizen-
laan, 4 

Godshuizen-
laan, 4 

Godshuizen-
laan, 4 

Godshuizen-
laan, 4 

Coupure 
Rechts, 160 

Univ., 2 

Univ. , 2 

A.Z. 
Aud. C 

-- - . 

I 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
-

· Richting D : Bedrijfspsychologie 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Logica en psychologie- theorie(**) (***) L.APOSTEL 30u. 13-14 Blandijnberg, 2 

2. Kennisleer - theorie (* *) , . . . . . . : . . L. APOSTEL . 30u. 9%-10% Blandijnberg,2 

3. Gevallenstudie uit de socicrpsychologie 
van het bedrijfsleven met inbegrip van 
de deontologie- theorie ...... _ .... P. COETSIER 15 u. 10-11 Pasteurlaan, 2 

4. Gevallenstudie uit de socicrpsychologie 
van de reclame en verkoop met inbegrip -

van de deontologie - theorie ......... P. COETSIER 15 u. 11-12 Pasteurlaan, 2 

5. Oefeningen in 'de psychodiagnostiek- --partim .................. P. COETSIER 60u. 14-15 Pasteurlaan, 2 
-

6. Moderne onderwijssystemen- theorie(**) A. DE BLOCK 30u. 16-17 . Pasteurlaan, 2 

7. Docimologie - theorie (* *) ........ A. DE BLOCK 30u. 15-16 Pasteurlaan, 2 

8. Psychologische antropologie - theorie (* *) W. DE COSTER 15 u. 8-9 Blandijnberg,} 

9. Psychopathologie van de arbeid-
theorie (* *) · ............... A. EVRARD 30u. 8-9 Pasteurlaan, 2 

io. Oriëntering, scholing en herscholing 
van gehandicapten- theorie (**) ..... A. EVRARD 30u. 16-17 Pasteurlaan, 2 

-· ' 11. Methodologie van het organisatie- Godshuizen-
onderzoek- theorie(**)(***) ...... F. MUSSCHOOT 30u. 9-10 laan, 4 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel te spreiden over verschillende studiejaren 
(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 

(theorie en oefeningen) 
(***)=verplichte cursus voor de studenten van de specialisatie research-bedrijfspsychologie 

I 

I 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

·-

12. Gevallenstudie uit het personeelsbeleid 
met inbegrip vari de deontologie- theorie 

13. Gevallenstudie uit de organisatie-
psychologie met inbegrip van de 

. deontologie- theorie ........... 

14. 'Gevallenstudie uit de psycholçgische 
raadpleging met inbegrip van de deonto-I logie, partim schoOl en gezin(**) .... 

15. Gevallenstudi; uit de psychologische raad-
pleging met inbegrip van de deontologie, 
partiro bedrijf .............. 

16. Problemen uit de psychologische raad-
pleging in gezin, school en bedrijf, 
partiro: school en gezin- the.orie (**) .. 

17. Problemen uit de psychologische bege-
leiding in gezin, school en werk -
theorie(**) ............... 

18. Gevallenstudie uit de psychologische 
begeleiding met inbegrip van de · 
deontologie (**) .. . . . . . . . . . . . . 
Státistiek: bijzondere methoden voor ---

psychologen ; theorie (**) ........ 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D: Bedrijfspsychologie · 

Titularis (0) m{landag din_sdag I woensdag I donderdag I 

' -, 

F. MUSSCHOOT 15 u. I I I 

, . 
F. MUSSCHOOT 

,. 15 u. , ., 

J. QUACKELBEEN 30u. 101/z-11% 

J. QUACKELBEEN 

J. QUACKELBEEN 30u. 13-14 

N. 30u. 8-9 

-

N . 30u. 8-9 

.. --- -· ·- -
H. PICARo·· 60u. 9%-10% 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus evehtueel gespreid over verschillende studiejaren 

vrijdag 

8-9 

9-10 

-··- -

I zaterdag I 

I - I 

I 

., 

-- -

(**)=zeven cursussen te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e en 3e licentie, met een totale studieduur van ten minste 210 uur 
(theorie en oefeningen) · 

Plaats 

Godshuizen-
laan, 4 · 

Godshuizen-
laan, 4 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

Coupure 
Rechts, 160 

Univ., 8 
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F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

20. Fysiologie en hygiëne van de arbeid
theorie (* *) . . . . . . . . . . . . 

21. Beginselen van de neuropathologie toege
past op het menselijk gedrag(**) ... 

CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

Drie cursussen, gespreid over de drie licentie
jaren te kiezen uit één der programma's van de 
universiteit, met een totale studieduur van ten 
minste 90 uur (theorie en oefeningen samen) 
met goedkeuring van de raad van de faculteit. 

3e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting D : Bedrijfspsychologie · 

Titularis (
0

) I maandag I dinsdag I woensdag ldonderdagl vrijdag I zaterdag 

P. VAN UYTVANCK 30 u. 13-14 

H. V ANDER EECKEN I 30 u. 

{ 0 } = totaal aantal urèn per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren . 

Plaats 

Watersportlaan, 2 

(**)=zeven cursussen.te kiezen uit de met(**) gemerkte, te volgen gespreid over de 1e, 2e en 3e licentie, met een totale studiejaar van ten minste 210 uur 
(theorie en oefeningen) • - . . 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN . 
1 e licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Richting E : Sociale Agogiek 

Leergangen Titularis . ro; . . maandag . dinsdag woensdag donderd~ vrijdag 

1. Kennisleer- thèorie .......... . . L. APOSTEL 30 u. 10-12(1) 

,2. Historiek en grondslagen van de sociale -
agogiek 
- partim theorie ............. G. DE BOCK 30u. 14-15 
- partim oefeningen . . . . . . . . . . . 60 u. 15-16(1) . 

15-18(2) 

3. Theorie en praktijk van de wetgeving op I 

de jeugdbescherming met oefeningen . . . G. DE BOCK 30u. 16-18(1) 

4. Interactiemethoden ........... N. 30 u. op afspraak 

5. Differentiële en persoonlijkheidspsycho-
logie met oefeningen- partim theorie .. W. DE COSTER 45 u. 9-10% 

6. Problemen uit de methodologie van de 
gedragswetenschappen met inbegrip van 
de deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek met oefeningen- partim theorie W. DE COSTER 30u. 14%-16% 

7. Axiologie ................ J. KRUITHOF 60 u. op afspraak (3) 

8. Beginselen van de psychiatrie - theorie .. E. VERBEEK 60u. 12-13 12-13 

9. Motivering en doelstellingen in de 
pedagogiek ................ R. VERBIST 30 u. 9-10 

10. Doelstellingen en taxonomieën in de 
on oorwijskunde ............. A. DE BLOCK 30 u. 11-12 

12. Cursussen naar keuze zie p. 512 t.e.m. 514 
~ 

-- - . -· - - -
.. -- - ·:-:. - . 

-- ~----- -------------- -·-

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =cursus gegeven om de 2 jaar 

. 

zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2· 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

A.Z. Aud. C 

H. Dunantl., 1 

Pasteurlaan, 2 

_..=.:;: 



VI 
0 
\0 

I 

FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie in de psychologische en pedagogi~ wetenschappen 
Richting E: Sociale Agogiek '\ . 

. 
Leergangen Titularis (0) 

1. Studie van de methodes van groepsoverleg 
met inbegrip van vergaderings. en 
discussietechnieken . . . . . . . . . . . . P. COETSIER 30u. 

2. Grondige studie van het agogisch proces 
- partim theorie ............. G. DE BOCK 

a. studie van de sociale diagnose ..... 30u. 

b. studie van de methodes en technieken 
van de interventie (met inbegrip 
van het evaluatieonderzoek) ...... 30u. 

- partim oefeningen met optie voor de 
student .. 

a. ·betreffende p~tim de exagogische 
praktijk . . . . . . . . . . . . . . . . 60u . 

.. 

b. betreffende partim de anagogische 
praktijk ................ 

~ 

60 u. 

3. Stage in de sociale agogiek met optie 
voor de student ............. G. DE BOCK 

a. betreffende de exagogische praktijk 90u. 

b. betreffende de anagogische praktijk. . . 90 u. 
-

4. Problemen uit de ontwikkelingspsychologie 
-theorie ••• t •••••• ••••••• W. DE COSTER 30u. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(3) = individueel te bepalen 

maandag dinsdag woensdag donderdag 

9-10 

10-11 

11-12 

9-11 

9-11 

' 

14-15 

vrijdag 

.. 

8-12 

14-18(3) 

zaterdag Plaats 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

.. 

I 

" 
Pasteurlaan, 2 

-. 

Blandijnberg, 2 



~ 

":'-." .. ~..;;:;;.,.._~ __..._-~~··- -~.=::=..~-:=:-;--_-:;;;;;;---: -=.-:..=..__---:,.- :·-~-~--=--==-- ... - -.--=--=---=-==--- -= --- ~ --~~~ = _..;;::~-==-=-=- -- .;;;-;;;;---::-::::....._--:-::- :-:::--- ...:::..;;;--:==-':..=..::::'"-~-;;;..-- ~ ·-:-.-~-.,: 
I 

FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
-

2e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale ·Agogiek 

Leergangen Titularis - (0) maandag 0 dinsdag woensdag donáerdag vrijdag zaterdag Plaats 
,.." 

-- .. --
5. Problemen uit de interactie- en inter-

ventiemethoden ~ . . . . . . . . . . . . N. 30u. ' 15-17 Blandijnberg, 2 

6. Wereldbeschouwing- ideologie en o.-

denkvormen .... . .......... J. KRUITHOF 30u. op afspraak ( 4) Blandijnberg, 2 
~ 

7. Sociale pedagogiek- ·partim oef~ningen . OM.I,..VAN :0

·o 

HERREWEG HE 30u. 9-10 

I 
H. Dunantl., 1 

- partim theorie ... R. VERBIST 30u. 14-15 
VI -0 8. Ma~tschappelijk opbouwwerk . . . . . . M.VAN . 
I VAERENBERGH) 30u. op afspraak Univ., 8 -

9. Cursussen naar keuze zie p. 512 t.e.m. 514 

....... 
\ 

.. 
I 

" 

' 
" 

oC . -. 
L __ _:__. 

- -- -- -,----. --- - - - ~--=--=-=- . -;;;..._.....;;-:;-_ .- -==-"=' - ....:::==-::..--= -~- ..:....._ ------=--- -===.:....--_- - -------=:-=-:--- _. _.. =- -- --=-=. -·-- -- -
I' 

. . --·-- - . ·--~~------- .. ~ l 
I 

• 0 

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid óver verschillende studiejaren --
(4) =cursus om de 2 jaar gegeven 



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WErENSCHAPPEN 

-
3e Licentie in de psychologische e~ pedagogische wetenschappen 

Richting E : Sociale Agogiek 
-

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Systeemleer en ]nfonnatieleer toegepast 
op de agogische wetenschappen- theorie L.APOSTEL 60 u. 9-10 9-10 Blandijnberg, 2 

2. Problemen van planning en beleid in de .. -sociale agogiek . G. DE BOCK Pasteurlaan, 2 

- partim theorie . . . . . . . . . . . . . 30 u . 8-9" 
" 

- partim oefeningen met optie voor de 
student -

VI a. betreffende de exagogische praktijk . . 60 u. 9-12 

b. betreffende de anagogische praktijk .. 60u. 14-16(2) 

3. Stage in de sociale agogiek met optie 
voor de student ........... , .. G. DE BOCK Pasteurlaan, 2 

a. betreffende de exagogische praktijk . . 90u. 8-12 

b. betreffende de anagogische praktijk .. 90 u. • 14-18(3) 

4. Problemen uit de wiskundige en statis-
tische methoden- theorie ........ H. PICARO 30u. 10-12(1) Univ., 8 

-., 

5. Cursussen naar keuze zie p. 512 t.e.m. 514 

I 

I 

~ - - - ._ 

I 

(1) = eerste halfjaar 
( 2) = tweede halfjaar 
(3) = individueel te bepalen -



FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCJJAPPEN ... 
-

- Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale Agogiek 

~ 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

.. 
CURSUSSEN NAAR KEUZE : ··-

Vijf of zes cursussen naar keuze over de drie licenties gespreid waarvan er twee mogen gekozen worden uit om het even welk licentieprogramma-
(groepering zoveel mogelijk in overeenkomst met gekozen optie: oefeningen- stage- scriptie); met een totale studieduur van ten minste 180 uur -

(theorie en oefeningen samen) 

1. Cultuurproductie van de nieuwe en 
nieuwste tijden . . . . . . . . . . . . . . J. BROECKX 30u. -(3) Blandijnberg, 2 

VI - 2. De algemene antropologie met betrekking 
N _ tot de wijsbegeerte, de psychologie, de ' I geschiedenis en de biologie, 

partim biologie . . . . . . . . . . . . . · . . R. CLIQUET 15 u. 17-18 (2) Blandijnberg, 2 . 
·partim : wijs~geerte . . . . . . . . . . . E. VERMEERSCH 15 u. 15-16(1) Blandijnberg, 2 

. - · partim : psychologie W. DE COSTER 15 u. 10-11 Blandijnberg, 2 . ....... . .. . 

3. Criminologie . .............. 
W. CALEWAERT 45 u. 11-12Vz Univ., 2 

4. Psychopathologie van het kind . . . . . . A. EVRARD 60u. 9-11 Pasteurlaan, 2 

5. Forensische psychiatrie met inbegrip -
van de criminele antropologie en de 
criminele pathologie ........... P. GHY.SBRECHT 15 u. 15Vz-16 .Blandijnberg, 2 

~:...._____-.. - ;----; -6. Psychopathologische criminele -- -- ·- --·· -- !" 

profylaxe ................. P. GHYSBRECI:IT 15 u. 15-15Vz Blandijnberg, 2 

(1) =eerste halfjaar (3) = cursus om de twee jaar gedoceerd (2) = tweede halfJaar 
{ 0 ) = totaal aantal uren pei cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 



VI -w 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCFAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
"Itiéliting E : Soci~le Agogiek 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

7. Sociale criminele profylaxe ·-...... 
C. VANHOUDT 30u. 10-11 

8. Psychologische aspecten van de -· 

ruimtelijke ordening met praktische M.VAN 
oefeningen . . .............. VAERENBERGH 30 u. 9-10 

9. Gezinspedagogiek ............ M.L. VÁN .. 
HERREWEG HE 30u. 9-10 

10. Organisatiepsychologie . . ........ F. MUSSCHOOT 30 u. 10-12(1) 

11. De ontwikkeling van de communicatie- , 
media (pers- radio- televisie) ...... T. LUYKX 45 u. 15Y2-17 

12. Grondige studie van de audi~visuele 
communicatiemedia met praktische 
oefeningen, partim : theorie ........ J. BRIERS 60u. 10-12 

~3. Logica en psychologie .......... L.APOSTEL 30u. 14-15 

14. De inrichting en techniek van het 
informatiewezen met bezoeken aan 
instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . J. BRIERS 60 u. 14-16 

15. Muziekgeschiedenis . .......... J. BROECKX 45 u. 15-17 

16. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen ................ A. BOLCKMANS 45u. . 14-15% 

------- -------

· ( 1) = eerste halfjaar 
( 0 ) =totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

zaterdag Plaats 

Univ., 2 

Univ., 8 

H. Dunan ti., 1 

Godshuizen-
laan, 4 

Univ., 8 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Univ., 8 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
--- - - ------- -- - I - -- -



VI ..... 
~ 

I 

FACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting E : Sociale Agogiek 1 I 

I 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

17. Actuele problemen uit de pedagogiek . . R. VERBIST . 30 u. 11-12 

18. Algemene orthopedagogiek, partim 
theorie ........... . ...... M.WENS 3.0 u. 10-11 

-
19. De jeugddelinkwentie .... " ..... G . . DE BOCK 30 u. 14-16(1) 

20. Moderne onderwijssystemen .... .. . , A. DE BLOCK 30 u. 15-16 
\ -21. Biologie toegepast op de sociale 

wetenschappen .............. R. CLIQUET 45 u. 17-18% . . 

22. Problemen uit de vergelijkende . 
pedagogiek .......... .. .... . K. DE CLERCK 30u. 10-11 

~ 

23. Oefeningen in verbale communicatie ... K. DE CLERCK 30u. 9-10 
.... 

( 

-
. ..... 

--- .. - -- . -- ·-=- ~ - ·- - ~ - - ---=-.. --=...=.... -=--- ::"" - - _....___ -- - ~--- =.-:-_ ~- ... .:.. ~- -- ----.---::..-==...=::..=...-::-· -. -

( 1) = eerste halfjaar 
( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 

- -

zaterdag Plaats 

H. Dunantl., 1 

Prof. 
Guislainstr., 49 

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 
-

Blandijnberg, 2 

J. Kluyskens-
str., 33 

J. Kluyskens-
-5tr.-,-33 

I 

~ ;----=- . ·=--==-= -- ._ ~ -- - - --. 

- . -·~--
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~ FACULTEIT _VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

. 1 e Licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting F : Theoretische en Experimentele Psychologie ' 

"-
Leergangen Titularis (~) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

.. 
1. Kennisleer - theorie .. . ........ L.APOSTEL 30u. 10-12(1) 

2. Uni- en multidimentionele schaalmethoden r I 

met oefeningen - P. COETSIER 30u. 8%-10%(2) ............. 
-

3 . . Problemen uit de methodologie van de ge- . 
gedragswetenschappen met inbegrip van de I 

deontologie van het wetenschappelijk 
onderzoek ................ W. DE COSTER 

- p~tim theorie ... . .. . . . ... . 30u. 14%-i6% 
.. ( 1) 

- partim oefeningen ........... ' 15 u. 14%-15Vz 
(2) 

-
4. Differentiële persoonlijkheids-

psychologie met oefeningen- theorie .. W. DE COSTER 45 u. 9-10% 

5. Experimentele psychologie (2e deel) 10Y~-12% 
-theorie ................. W. PE COSTER 30 u. (1) 

6. Biologische basis van het gedrag E. J.»ENNOIT-
(endocrinologie) .......... '- .. DE COQMAN 90u. 15Y:z-17 

7. Statistiek : bijzondere methoden voor 
psychologen - theorie .......... H. PICARD 60u. 9-11 

8. Beginselen van de psychiatrie- theorie .. E. VERBEEK 60u. 12-13 12-13 

9. Cursussen naar keuze zie p. 517 ' 210u - - -· .... .. 
'> 

10. Oefeningen naar keuze uit een andere 
psychologische richting ......... 90u. 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

-

-

zaterdag Plaats 

Biandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

; 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Univ., 8 

A.Z. 
Aud.,C 



VI -0\ 

I 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licenti.e in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting F : Theoretische en Experimentele Psychologie 

Leergangen Titularis (
0

} I ·maandag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag I zaterdag 

1. Problemen uit de algemene en theorè-
tische psychologie -theorie . . . . . . . I W. DE COSTER 

2. Problemen uit de experimentele 
psychologie -theorie . . . . . . . . . . . I W. DE COSTER 

J. Oefeningen met stage in de 
experimentele psychologie ........ I w. DE COSTER 

4. Differentiële ~n persoonlijkheids
psychologie met oefeningen -
partim oefeningen . . · . . . . . 

5. Methodologie van het organisatie
onderzoek- theorie 

6. Biologische basis van het 
gedrag (2e deel) -·theorie 

7~ Bijzondere problemen uit de statistiek 
en de waarschijnlijkheidsleer ... 

8. Problemen uit de geschiedenis van 
de psychologie - theorie 

9. Cursussen naar keuze zie p. 517 . 

10. Oefeningen naar keuze uit een andere 
psychologische richting . . . . . . . 

W. ·DE COSTER 

F. MUSSCHOOT 

E. ~ENNOIT
DECOOMAN 

H. PICARO 

J. QUACKELBEEN 

30u. 

45 u. 

120 u 

15 u. 

-30 u. 

90u. 

30u. 

30 u. 

90u. 

(
0

) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(1) = eerst; halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =in groepen 

11-12 

9-11(2) 

10V2-12 

9-10 

10-13(2) 

151/z-161/z 
(3) 

9-10 

10-12 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 . 

Godshuizen
laan, 4 

Led., 35 

Univ., 8 

Coupure 
Rechts, 160 



F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

' 3e Licentie in de psychologische eR pedagogische wetenschappen 
Richting F : Theoretische en Experimentele psychologie ' 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
1. Problemen uit de meettheorie - theorie W. DE COSTER 30u. 16-17 Blandijnberg, 2 

2. Oefeningen·met stage in d~ experimen-
tele psychologie ............. W. DE COSTER 120u. 14-16 Blandijnberg, 2 

3. Beginselen van de psychofarmacologie A. DE ~ 

-theorie ................. SCHAEPDR YVER 30u. 17-18 A.Z. 

4. Beginselen van de fysiopathologie-
theorie ... .. ....... · ..... · . I. LEUSEN 30u. 17-18 A.Z. 

5. Beginselen van de neuropathologie in 
V. - verband met het menselijk gedrag .... H. V ANDER EECKEN 30u. 17-18 A.Z. 
-....1 

I 6 . . Oefeningen naar keuze uit een andere 
psychologische richting . . . . . . . . . 90u . 

7 . . Cursussen·naar keuze: 

Een samenhangende "groep van ten minste vijf cursussen naar keuze die een geargumenteerd logisch geheel uitmaken, en als dusdanig aan de 
goedkeuring van de raad onderworpen worden, met een totale studieduur van ten minste 210 uur (theorie en oefeningen samen) 
Komen in aanmerking : 
a. Elke cursus uit een andere richting van de faculteit voor zover -die niet op het eigen programma voorkomt, eventueel ook cursussen uit 

andere faculteiten. 
b. Andere cursussen naar keuze, die niet als verplichte cursus gedoceerd worden : 

- De biologische basis van het gedrag, E. PENNOIT-
aanvullingen ( 4) ........ " .... DE .COOMAN 45 u. 9-10Ih . Led., 35 

- De klankleer en de orthofonie (4) .... C. TA VERNIER-
VEREECKEN 30u. 10-12 Blandijnberg, 2 

- Documentatie over wetgeving en reglemen-
tering in verband met psychologische 
praktijk (4) ............... R. DE MEYER 15 u. 11-12(1) Blandijnberg, 2 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus eventueel gespreid over verschillende studiejaren 
(4) =te volgen gedurende de 3e licentie (1) =eerste halfjaar 



VI ...... 
00 

I 

' FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

"' Aggregatie H.S.O in -de psychologische en pedagogische wetenschappen (*) 
-----

- ---

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

"' ~ 1. 1 Proefondervindelijke opvoedkunde ... R. VERBIST 30u. 16-18(1) 

2. Geschiedenis van de opvoedkunde .... K. DE CLERCK 60 u. 17-19 

3. Algemene .methodiek .......... A. DE BLOCK 60u. 1 (}.12 

4. Bijzondere methodenleer van de vakken 
die voorkomen ·op het programma van het 
hoger niet-universitair, het hoger secun-
dair, normaal- en technisch onderwijs 

a. voor de examinandi van de richtingen 
'~pedagogiek" en "orthopedagogiek" : . pedagogische en psychologische 
vakken- theorie en oefeningen .... L. VAN LEEMPUT 45 u. 141/z -16 

b. voor de examinandi van de richtingen 
"Ontwikkelings- en klinische psycho- ' - ~ -
logie" en "Theoretische en experi- ,. 

mentele psychologie" : 
psychologische vakken theorie 16%-18% 
en oefeningen ............ A. DE BLOCK 20u. (2) (3) 

c. voor de examinandi van de richting 
"Bedrijfspsychologie" : de bedrijfs-
psychologie theorie en oefeningen F. MUSSCHOOT 20u. 17-18 

I d. voor de· examinandi van de richting 
"Social~ agogiek" : de sociaal 

-· - . agogische vakken theorie en . ---- . - - M ---- -
~ ··- -~--- -

oefeningen .............. G. DE BOCK 20u. 11-.12(2) 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
(*) = de theoretische cursussen kunnen eventueel gevolgd worden samen met de 2e of 3e licentie 
(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =om de veertien dagen 

" 

zaterdag Plaats 

H. Dunantl., 1 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

/ 

H. Dunantl., 1 

I 

Pasteurlaan, 2 

~ 

Pasteurlaan, 2 

- - ---- ~ 

Pasteurlaan, 2 



F ACUL TElT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

-- Aggregatie H.s.o: in de psychologische en pedagogische wetenschappen
1
(*) "' 

Leergangen Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag ·vrijdag zaterdag Plaats 

-

5. Stage in de verschillende afdelingen 
van het hoger niet-universitair 
onderwijs 

a. voor de richtingen pedagogiek -
en orthopedagogiek ......... L. VAN L~EMPUT 90u. 14-17 H. Dunantl., 1 

b. voor de richtingen ontwikkelings-
en klinische psychologie en .. 
experimentele en theoretische 16-16% 
psychologie . . . . . . . . . . . . . . A. DE BLOCK 10u. (2) (3) Pasteurlaan, 2 

Vl ...... c. voor de richting bedrijfs-
\D psyckologie .............. F. MUSSCHOOT 10 u. 17-18 Pasteurlaan, 2 
I 

. d. voor de richting sociale agogiek ... G. DE BOCK 1ou. 11-12(1) Pasteurlaan, 2 

--
I 

= - .. .( .. .• . - ., . ~- - -. .. - .. - .. . . 

( 0 ) = totaal aantal uren per cursus 
. (*) = de theoretische cursussen kunnen eventueel .gevolgd worden samen met de 2e of 3e licentie 
:oy =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =om de veertien dagen · .. 
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~ 
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1. 

1' 

2. 

2' 

3. 
I 

~ 
4. 

4' 

5. 

5' 

6. 

6' 

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

Speciale cyclus in de socio
psychologie van het bedrijfs-
leven (1) ......... . 

Stage 3 •• . ..•..... 
Speciale cyclus in de didactiek 
en didaxologie 
(geprogrammeerde instructie) 

Stage (3) ........ . 

Tweejaarlijkse cyclus in de 
bntwikk-elingspsychologie : 
genese van de persoonlijkheid 
en beïnvloedingstechnieken (1) 

Stage (3) .......... . 

Tweejaarlijkse cyclus in 
personeelsbeleid (2) 

Stage (3) ....... 
Tweejaarlijkse cyclus in 
Counseling (1) 

Stage ..... 
Tweejaarlijkse cyclus over 
Psychologische, sociale-

. . 

en Experimentele pedagogiek (1) 

Stage (3) ............... 

Titularis 

P. COETSIER 

P. COETSIER 

A. DE BLOCK 

A. DE BLOCK 

W. DE COSTER 

W. DE COSTER 

F. MUSSCHOOT 

. I F. MUSSCHOOT 

. IJ. QUACKELBEEN 

: . I J. QUACKELBEEN 

R. VERBIST 

R. VERBIST 

Vrije Leergangen 

(0) 

60 u. 

60 u. 

120 u 

150 u 

1150 u 

I 75 u. 

' 
maandag I dinsdag I woensdag- ~ donderdag I vrijdag zaterdag 

na afspraak met de titularis - Laboratorium 
voor Toegepaste Psychologie, Pasteurlaan, 2 

Tel. 23.59.56 

één jaar full-time stage 

na afspraak met de titularis- Seminarie en 
Laboratorium voor Didactiek, }>asteurlaan, 2 

Tel. 23.59.56- Duur_ v.d. cyclus: 2 jaar 

één jaar full-time stage 

verdere inlichtingen bij de titularis Seminarie en 
Laboratorium voor Experimentele, Differentiële 

en Genetische Psychologie, Blandijnberg, 2 
Tel. 23.38.21 

éénjaar full-time stage 

na afspraak met de titularis- Seminarie en 
Laboratorium voor Toegepaste Psychologie; 

Godshuizenlaan, 4- Tel. 23.59.56 

één jaar full-time stage 

na afspraak met de titularis- Laboratorium 
voor Toegepaste Psychológie, Coupure Rechts, 160 

Tel. 23.41.77 en 23.29.96 

één jaar full-time stage 

na afspraak met de titularis- Seminarie en 
Laboratorium voor Psychologische en Experimentele 

Pedagogiek, H. Dunantlaan, 1 -Tel. 25.66.50 · 

één jaar full-time stage 

10-12 

( 0 ) 1.2.6. =totaal aantal uren per jaar (0 ) 3.4.5. =totaal aantal uren per cursus te spreiden over tweëjäär-
(1) =Worden toegelaten: de licentiaten opvoedkundige wetenschappen, de licentiaten beroepsoriëntering en -selectie, de licentiaten in de psychologische 

l====- . en pedagogische wetenschappen, alle richtingen , 
(2} = Worden bovendien toegelaten : de houders van een ander universitair diploma, mits speciale toelating en op voorwaarde dat zij tenminste één jaar 

werkzaam zijn op een personeelsdienst · 
(3) = De studenten die eveneens de stages volgen van de respektievelijke cursussen, bekomen, naast een getuigschrift van postuniversitaire opleiding, een 

post-graduaatspecialisatie-getuigschrift. 

-

Plaats 

Blandijnberg, 2 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

(K.B. van 25 september 1969) 

Coupure Links 533- Tel. 23.69.6l 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

De Faculteit van de Landbouwwetenschappen verleent de volgende wet
teJijke en wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTpUJKE GRADEN 
- Kandidaat landbouwkundig ingenieur 
- Landbouwkundig ingenieur 
- Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrie_ën 
- Geaggregeerde voor. het hoger onderwijs 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Licentiaat in de landbouwontwikkeling (*) 
- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonder-

wijs) . 
- Doctor in de landbouwkundige wetenschappen 
- Getuigschrift van speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie (*) . 

TOE LA TINGSVOOR WAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. p. 10 en volgende 
Toelatingsexamen tot de graad van kandidaat landbouwkundig ingenieur: 

1. - . Het programma van het toelatingsexamen tot de graad van 
kandidaat landbouwkundig ingenieur, dat werd vastgesteld bij konink
lijk besluit van 5 juli 1965, omvat : 

1 o een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de 
kandidaat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen 
voor die tot verschillende disciplines behoren, waaronder de kandi-
daat mag kiezen ; · 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandeling ; 
3° de vertaling in de voor de verhandeling gekozen taal van een door 

de examencommissie opgelegde tekst in een tweede taal door de 
kandidaat gekozen onder de volgende : het Frans, het Nederlands, 
het Duits of het Engels. 
De kandidaat van vreemde nationaliteit kán gemachtigd worden 
zijn landstaal als tweede taal te kiezen ; 

4° de algemene geschiedenis ; 

(*) Deze wetenschappelijke &raden zijn postgraduaat-cyclussen. 



5° de geschiedenis van 'België ; 
6° de aardrijkskunde ; 
7° de rekenkunde ; 
8° de alge bra ; 
9° de vlakke meetkunde ; 

1 0° de meetkunde der ruimte ; 
11 o de rechtlijnige driehoeksmeting ; 
12° de natuurkunde ; 
13° de scheikunde ; 
14° de biologie. 

·2. - Het peil van de kennis vèreist voor elk van de in art. 1 
opgesomde vakken is bepaald bij het programma gepubliceerd in bijlage 
bij het besluit van 5 juli 1965. (Belgisch Staatsblad van 16 juli 1965). 

3. - De houders van één der in art. 4 opgesomde getuigschriften 
en diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging· over: 

1 o de vakken bepaald onder de nrs. 3° tot 6° van art. 1 
2° één van de hiernavolgende groep vakken : 

groep a: 
de vakken bepaald onder de nrs. 7° tot 11° van art. 1 

groep b :· 
de vakken bepaald onder de nrs. 12° tot 14° van art. l. 
De keuze tussen de groep a en de groep b wordt door de kandidaat 
bepaald. 

4. - De hieronder opgesomde getuigschriften en diploma's geven 
aanleiding tot de vrijstelling van ondervraging bepaald bij art. 3 : 
a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle 

afdelingen) ; 
b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de bij 

art. 11, 2° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische gradert en het programma van de universitaire 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

. examens, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde examen
commissie; 
gehomologeerd humanioragetuigschrift, afdeling Latijn-Grieks, dat 
toegang verleent . tot het examen van kandidaat in de letteren en 
wijsbegeerte en economische afdeling ; 
getuigschrift van de voorbereidende proef bepaald bij art. 1 0 van 
de wetten op het toekennen van de· academische graden en het 
programma van de unîversi taire ·examens, gecoördineerd op 31 
december 1949, hetwelk toegang verleent tot het examen van kan
didaat in de letteren en wijsbegeerte ; 
getuigschrift van de voorbereidende proef tot het examen van 
kandid~at irt de handelswetenschappen ; 
aanvaard getuigschrift . van moderne humaniora (economische. af-
deling) ; -
diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, af
deling moedertaal-geschiedenis ; 
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h) . diploma van geaggregeerde .voor het lager secundair onderwijs, af
. deling Frans-geschiedenis ; 

i) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling moderne talen ; 

j) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling Nederlands-Engels ; 

k) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling wiskunde, wiskunde-ecónomische wetenschappen of 
wiskundç-fysica ; 

1) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, 
afdeling wetenschappen-aardrijkskunde .; 

m) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de letter
kundige vakken in de middelbare scholen of diploma van regentes 
voor het onderwijs in de letterkundige vakken in de middelbare 
scholen; 

n) diploma van geaggregeerd · leraar voor het onderwijs in de Ger
maanse talen in de middelbare scholen of diploma van regentes 
voor het onderwijs in de Germaanse talen in de middelbare scholen 

o) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de weten
schappelijke vakken in de middelbare scholen of diploma van 
regentes voor het onderwijs in de wetenschappelijke vakken' in de 
middelbare scholen ; 

p) diploma van lager onderwijzer of onderwijzeres ; 
q) getuigschrift van het examen voor toelating tot de Koninklijke 

Militaire school (afde)j.ng "alle wapens" of "polytechnische af
deling") ; 

r) . getuigschrift van het letterkundig en wetenschappelijk gedeelte van 
het examen van onderluitenant langs het kader (examen A) ; 

s) gehomologeerd diploma van een' hogere secundaire technische 
school (alle afdelingen) of diploma van een ·hogere secundaire 
technische school (alle afdelingen) uitgereikt door de bij art. I-1, 
3° van de gecoördineerde wetten op het toeken:nen van de acade
mische graden en het programma van de universitaire examens, 
gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde commissie. 

B. Tot de wetenschappelijke graden van : 

1. geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (landbouw
onderwijs) : de houders van een wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van ingenieur ·uitgereikt door een door de Staat erkende 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen ; _ 

2. doctor in de landbouwkundige wetenschappen :zij die sedert ten
minste één jaar houder zijn, hetzij van het diploma van landbouw
kundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de land
bou"windustrieën. 

3. licentiaat in de landbouwontwikkeling.: de houders van een wette
lijk of wetenschappelijk diploma van landbouwkundig ingenieur, 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, _Heen

. tiaat in de wetenschappen (groep wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, aard- en delfstofkunde, aardrijkskunde, dierkunde of 



plantkunde), burgerlijk ingenieur of natuurkundig ingenieur, uitge
reikt door een Belgische Universiteit of door een daarmede - bij 
toepassing van artikel 3 7 van de bij Regeritsbesluit van 31 
december 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden - gelijkgestelde inrichting, of door een 
examencommissie van de staat waarvan sprake in artikel 40 van 
dezelfde gecoördineerde wetten. · 

C. Tot de speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie : de houders van 
een wettelijk of wetenschappelijk diploma van landbouwkundig 
ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbou~
industrieën. 

a) 

b) 

OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

Kandidatuur landbouwkundig ingenieur. 
De studie van kandidaat landbouwkundig ingenieur bereidt voor op de 
wettelijke graden van landbouwkundig ingenieur en/ of ingenieur voor 

· de scheikunde en de landbouwindustrieën. De kandidatuur behelst twee 
studiejaren en twee examengedeelten. 

/ 

Landbouwkundig ingenieur. 
Het examen voor de graad van landbouwkundig ingenieur omvat de 
volgende vakken : 
B 1 · - grondige studie van de biologie ; 
B2· -wetenschappen van de bodem en van het milieu; 
B3 - plantaardige en dierlijke produktie ; 
B4 - ingenieurstechnieken ; 
BS -industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen ; . 
B6 - economie ; · 
evenals de grondige studie van één van de hiernavolgende vakken, naar 
keuze van de examinandus : 
B7 -algemene landbouwkunde; , 
BB - landbouwkunde van de ttopische en subtropische streken ; 
B9 -veeteelt ; 
B 1 0 - fytotechnie ; 
Bll -waters en bossen ; 
Bl2 -tuinbouw; · 
B 13 - plantenbescherming ; 
B 14 - boerderijbeu w ; 
B 15 - landbouweconomie en landbouwsociologie ; 
B 16 - landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ont
wikkelingslanden ; 
B 1 7 - ruimtelijke ordening ; 

· B 18 - wetenschapperi van de bodem ; 
B 19 - toegepaste plantkunde ; 
B20 -toegepaste dierkunde ; (toegepaste hydrobiologie) ; 
B21 - voeding en dieetleer ; 
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D'eze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste drie 
jaar studie. 
De examinandi moeten bij de eindproef een werk indienen dat betrek
king heeft op de leerstof die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
grondige studie. Dit werk wordt aan de examencommissie overgemaakt 
tegen een door haar vast te stellen datum. 

c) Ingenieur voor de scheiku,nde en de landbouwindustrieën. 
De ingenieurscyclus omvat drie studiejaren. 
Jiet examen voor de graad van ingenieur voor de scheikunde en de 
landbouwindustrieën omvat de volgende vakken : • 
C 1 - theoretische en fysische scheikunde ; 
C2 -analytische scheikunde ; 
C3 - organische en biologische scheikunde ; 
C4 -landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde ; 
CS -industriële biologie en industriële microbiologie ; 
C6 -industriële natuurkunde ; 
C7 - ingenieurstechnieken ; 
C8 - technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijver-

heden. 
Het omvat eveneens de grondige . studie van de fundamentele en toege
paste aspecten van één der voornoemde vakken of van de technologie 
van een landhou wnijverheid. 
Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste drie 
jaar studie. 
De examinandi moeten bij de eindproef een werlc indienen dat betrek
king heeft op de leerstof die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
grondige studie. Dit werk wordt aan de examencommissie overgemaakt 
tegen de door haar vast te stellen datum. 

d) Doctor in de landbouwkundige wetenschappen. 
Het examen voor de gràad van doctor in de landbouwwetenschappen 
omvat het indienen en de openbare verdediging van een geschreven of 
gedrukt proefschrift over een vraagstuk dat verband houdt met één der 
vakken, die op het programma der bewuste Faculteit voorkomen. 

e) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de landbouwkundige weten
schappen. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onderwijs 
in de landbou,wkundige wetenschappen mag slechts afgelegd worden 
tenminste twee jaar na het bekomen van de overe~nstemmende graad 
van landbouwkundig ingenieur en van ingenieur voor de scheikunde en 
de landbouwindustrieën. · 
Het omvat het indienen en het openbaár verdedigen van een proef
schrift en van een aantal bijstellingen, alsmede het geven van een open
bare les. 

. f) Aggregatie voor het hoger secundair onderwijs (landbouwonderwijs). 
Het examen omvat: 
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1 o De organisatie en methoden·va~ het secundair onderwijs ; 
2° De proefondervinde.lijke opvoedkunde ; 
3° De geschiedenis der opvoedkunde ; 
4° De algemene methodenleer ; 
5° De bijzondere methodenleer der vakken die voorkomen op het 

programma der inrichtingen voor het hoger technisch onderwijs 
(lan dbou won derwijs ). 

Niemand kan .zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een 
getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder leiding 
van zijn professor in de methodenleer, didactische oefeningen heeft 
gevolgd in een inrichting voor hoger technisch onderwijs. 
De examinandi moeten twee openbare lessen houden over onder
werpen, die vooraf door de examencommissie aangeduid worden en ' 
gekozen zijn uit het programma der :U1tichtingen voor hoger technisch 
onderwijs (landbouwonderwijs). 
Het examen voor de graad van geaggregeerde kan tezelfdertijd afgelegd . 
worden als de laatste proef van het examen voor de graad van ingenieur. 

g) - Speciale studiën in de fytofarmacie en fytiatrie. 
De leerstof van deze speciale studiën is het voorwerp van één examen· en 
van tenminste één jaar studie. 
Daarenboven moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat verband houdt met de leerstof. 

h) Licentie in de landbouwontwikkeling. 
Het leerplan van de licentie in de landbouwontwikkeling omvat een . 
aan tal cursussen en praktische oefeningen, ten belope van ten minste 
1 000 uur theorie en praktische oefeningen in totaal, verplicht te kiezen 
uit de diverse leerplannen ter verkrijging van één der graden van land
bouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de land
bouwindustrieën zoals deze leerstof gedoceerd wordt aan de Faculteit 
van de Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent. Voor 
de keuze is de goedkeuring van de examencommissie v~reist. 

Uit dit leerplän kunnen, mits de ·examencommissie haar goedkeuring, 
verleent, een aantal cursussen ten belope van maximum 300 u. theorie en 
praktische oefeningen vervangen worden door een of meerdere cursussen van 
gezamenlijk, ten minste dezelfde duur, te kiezen uit eèn of meerdere leer
plannen ter verkrijging van een der graden van licentiaat, doctor, ingenieur of 
apotheker die aan de Rijksuniversiteit te Gent worden uitgereikt. · 

Even wel mag in het volledige leerplan geen enkele cursus worden opge
nomen die reeds deel uitmaakte van het examen ter verkrijging van de graad 
op grond waarvan toegang tot de licentie in de landbouworhwikkeling .werd 
verkregen. 

Het examen voor de graad van licentiaat in de landbouwontwikkeling 
omvat twee gedeelten en ten minste twee' jaar studie. De verdelipg van de 
inhoud van het leerplan over die twee jaar wordt door de bevoegde examen-
commissie bepaald. · 
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De examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling 
indienen over een vraagstuk dat behoort bij een of meer van de cursussen van 
hun leerplan. Deze verhandeling moet aan de examencommissie voor de door 

.. haar vast te stellen datum' worden voorgelegd. · 

In het hiernavolgend lesrooster zijn de vakken als volgt aangeduid : 
Landbouwkundig ingenieur 
Gemeenschappelijke vakken 

B 1 Grondige studie van de biologie ; 
B2 Wetensch::tppen van de bodem en van het milieu; 
B3 Plantaardige en dierlijke produ~tie ; 
B4 Ingenieurstechnieken ; 
BS Industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen ; 
B6 Economie. 

Bijzondere yakken 

B7 Algemene landbouw ; 
B8 Landbouwkunde van de tropische en subtropische streken; 
B9 \(eeteelt ; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; 

B 1 0 Fytotechnie ; . 
Bll Waters en bossen; 

richting a) Bosbouw ; 
b) Ontwikkelingslanden ; 
c) Natuurbeheer ; 
·d) Houttechnologie ; 

Bl2 Tuinbouw; 
Bl3 Plantenbescherming; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; 

Bl4 Boerderijbouw; 
-richting a) Mechanica, constructies ; 

b) Cuituurtechniek ; 
c) Tropische streken ; 

B 15 Landbouweconomie en landbouwsociologie ; 
richting a) Landbouw ; 

b) Tuinbouw; 
Bl6 Landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ontwikke

lingslanden ; 
B 1 7 Ruimtelijke ordening ; 
B 18 ·Wetenschappen van de bodem ; 

richting a) Gematigde streken ; 
b) Tropische streken ; 

B 19 Toegepaste· plantkunde ; 
B20 Toegepaste dierkunde (toegepaste hydrobiologie) ; 
B21 Voeding en dieetleer. 

Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 
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Gemeenschappelijke vakken 

Theoretische en fysische scheikunde ; 
Analytische scheikunde ; 
Organische en biologische scheikunde ; 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde; 
Industriële ~iologie en industriële microbiologie ; 
IndustriBle natuurkunde ; 
Ingenieurstechnieken ~ 
Technologie en bedrijfsleiding van landbouw· en voedingsnijverheden. 
Bijzondere vakken : 
Deze omvatten een. grondig examen over de fundamentele en toegepaste 

aspecten vari één onder de gemeenschappelijke vakken vernoemd vak of van 
·de technologie van een landbouwnijverheid. 

Cl Theoretische en fysische scheikunde ; 
C2 Analytische scheikunde ; 
C3 Organische en biologische scheikunde ; 
C4 Landbouwscheikunde en lándbouwnatuurkunde ; 
. CS Industriële biologie en industriële microbiologie ; 
C6 Industriële natuurkunde ; · 
C'J Ingenieurstechnieken ; 
C8 Technolpgie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 
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V\ 
N 
\0 

I 

Leergangen 

1. Beginselen van de beschrijvende meetkunde, 
van de analytische meetkunde en van de 
infinitesimaalanalyse (1e deel) ........ 

1'. Praktische oefeningen ............ 

2. Algemene natuurkunde (1e .deel) ...... 
2'. Praktische oefeningen ............ 
3. Algemene -scheikunde (1e deel) .... .... 
3'. Praktische oefeningen ............ 
4. Beginselen van de delfstofkunde . . . -. . . . 

4' Praktische oefeningen ............ 
5. Beginselen van de dierkunde 

(le deel) ................ · . 

5' Praktische oefeningen ............ 

6. Plantkunde (1e· deel) ............ 
6'. Praktische oeferun'gen ............ 

--

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I 

8%-9V2 
G. VANSTEENKISTE 8V2-9V2 12-13(1) Coupure, 533 

G. VANSTEENKISTE 9V2-13(1) 
9 Vl-12(2) Coupure, 5 3 3 

P. MORTIER llVl-13(2) 8V2-10 Rozier, 44 

P. MORTIER 8V2-11 V2( 2) Rozier, 44 

Z. EECKHAUT 10-llVl 10-llVl 10-11V2 Led., 35 

Z. EECKHAUT 14-18 Led., 35 

L. DE LEENHEER 14-15 Coupure, 533 
-

L. DE LEENHEER 15-18(*) Coupure, 533 

A. GILLARD 14-16(1) Coupure, 533 

A. GILLARD 14-16(1)(*) 16-20(1) 10V2-12V2 
(90 uur/twee jaar) (*)" (*) Coupure, 533 

J. MATON 8~-10(1)" (114 uur/twee jaar) 8V2-10(1)" Led., 35 

J. MATON 14%-17 ( 45 uur/jaar) I Led., 35 
----- --

(*)=in groepen (2) =tweede halfjaar 



-
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FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

; 2e Kandidatuur_ landbouwkundig ingenieur 

Leergangen Titularis maandag · dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

-
1. Inleiding tot de bedrijfspsychologie ..... P. COETSIER 10Vz-12%(2) Pasteurlaan, 2 

2. Beginselen van staat- tm socia_le 9lh-ll(l) 
huishoudkunde ............... A. VERKINDEREN 15-16%(1) Coupure, 533 

' 
3. Beginselen van de waarschijnlijkheids- -

. rekening, de wiskundige statistiek en 
de .biometrische wetten ........... G. V ANSTEENK.ISTE 8%-10(2) 10%-12(2) Coupure, 533 

I . 3' Praktische oefeningen ............ G. VANST~ENK.ISTE 10-11(2) 12-13(2) Coupure, 533 
Vt 
w 4. Beginselen van de beschrijvende-meetkunde; 0 

van de,analytische meetkunde en van de I infinitesimaalanalyse (2e deel) ... · ..... G. VANSTEENKISTE 8%-9%(1) Coupure, 533 

4' Praktische oefeningen ............ G. VANSTEENKISTE 9%-1 0%(1) Coupure, 53 3 

5. Mechanica : cinematica, statica, dynamica P. MORTIER - 8%-10 Rozier, 44 

5' Praktische oefe~gen :: ........... P. MORTIER · 11 Vz-12%(2) 10-11(1) Rozier, 44 
I 

6. Algemene natuurkunde (2e deel) ...... P. MORTIER 11%-13(1) 8%-10(1) 

I 
.. 10-11%(2) Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen ............ P. MORTIER 8%-11 %( 2) Rozier, 44 
I 

I 

I 
I 

~ 

I -
I 

---- ::::::=-- ~- =-- - - - ... -· - - ~ - " --- ----=- ~-"'":- ·:..:_:.-.;::-- - - -- - - -;- :,._-:=,...~'=- .....=--= -"":..-=---~:.=...__-_• 
.. _.. ~ -: __ --=..:.-=- :.....::=::.._==-=-~ = ... -·--:-~~ 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 



VI 
(J.l -

.. 

Leergangen 

~ 

7. Algemene scheikunde (2e deel) ....... 
7'. Praktische oefeningen 

I ............ 
8.· Begin~len van de aardkunde en van de ~ 

fysische aardrijkskunde ........... 
8'. Praktische oefeningen ............ 

8". Idem (veldoefeningen) ......... .... 

9. Beginselen van de dierkunde 
(2e deel) ............... . . .. 

9'. Praktisèhe oefeningel! • ............ 
10. Plantkunde (2e deel) ............ 

~ 

' 
.:. 

-..:'!- - --"- __ ..:...._._- ___ :.__- - ~ - . 

(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT.VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 
----

N. SCHAMP 8%-9%(1) 8%-10%(1) 14-15%(1) Coupure, 533 

N. SCHAMP 14-18(2)~ (60 uur/jaar) 14-18(2)* Cou_pure, 533 

-
14V2-15V2 

L. DE LEENHEER (1) 14-15(1) Coupure, 533 

L. DE LEENHEER 15V2-17V2 15-17 

~ ( 1)(*) (1)(*) Coupure, 533 
(45 uur/jaar) 

L. DE LEENHEER '. dag en uur later te bepalen Coupure, 533 . 

.• 

A. GILLARD - 14-16(2)" Coupure, 533 

A. GILLARD (90 uur/twee jaar) 16-18(2) 14-18(2)* CoupJire, 533 

J. MATON 11%-12%(1} 11 %-127'4(1) 11%-12%(1) 
~ 8%-10(2) (114 uur/twee jaar) Led., 35 

~ 

...... 

.. 

- . ~ ~ .. - . -- - . - . - . -

.. 
(2) = tweede halfjaar (*) = in groepen 



-- - .. - -- - - -· - -- --- -- --=- -=-'"----;:;.-- - - - --- ~-=-~-- ---· ----· :-- - _--:::--:::--_- :- -..:.____.-- -- - -·--- - -··· -- -- ---

I FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef landbouwkundig ingenieur(*) 
, 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

-
B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Theoretische en fysische scheikunde i 

(deel I) ................... L. BAERT 18 ma.: 9Yz-11 Yz( 2) 
I 

2. Algemene landhuishoudkunde (deël I) ... G. BAPTIST 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 do.: 8Yz-9Yz(l) 
ma.: 8%-9%(2) 

I 
3. Landbouwboekhoudkunde ......... G. BAPTIST 7 9 10 15a 16 vrijd.: 15-16(2) 

VI 4. Bloementeelt (deel I) G.BOESMAN 12 13 15b ma.: 10Yz-11Yz(l) w ............ 
N -
I 4' Praktische oefeningen ............. G. BOESMAN 12 13 15b ma.: 15-16(1) 

5. Fruitteelt (deel I) .............. G. BOESMAN 12 13 15b vrijd.: 15-16(1) 

5' Praktische oefeni~gen ............ G. BOESMAN 12 13 15b ma.: 16-17(1) 

6. Inleiding tot de tuinbouwplantenteelt .... G. BOESMAN 12 15b di.: 16-18(1) 

6' Praktische oefeningen ............ G.BOESMAN 12 15b za.: 8Yz-11Yz(1)(3) 

7. Sierboomteelt (deel I) ............ G. BOESMAN llc 12 13 15b vrijd.: 16-17(1) 
-

7' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN llc 12 13 15b ma.: 14-15(1) 

8. Algemene analytische scheikunde (deel I) .. A.COTTENIE 18 21 wo.: llYz-12%(1) 
vrijd.: llYz-12%(1) 

18 vrijd.: llYz-12%(2) 

8' Praktische oefeningen ............ A.COTTENIE 18 21 vrijd.: Vf"18(2) -- ' 
21 do.: 14-18(2)(6) 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) = eerste vijf weken (*)=plaats: Coupure, 533 (6) =om de 14 d. tweede donderdag 

I 



V'l 
w ·w 

Leergangen 

9. Bemestingsleer ................ 

10. Bodemfysica (deel I) •••••••• 0 ••• 

11. Agrarische bodemkunde •••••• 0 •••• 

11' P_raktische oefeningen ............ 

12. Agroclimatologie ••••••••••• 0 •• 

12' Praktische oefeningen ......... .... 
.... 

13. Agrarische veJdbodemkunde· ......... 

14. Toegepaste limnologie en hydrobiologie ... 
., 

14' Praktische oefeningen ............ 

15. Beginselen v~n de algemene wetgeving .... 

16. Algemene bOekhoudkunde •• 0 •••••• 

16' Praktische oefeningen ............ 
17. Tuinbouwboekhoudkunde ......... 
18. Algemene landbouw van de tropische 

en subtropische streken . . . . . . . . . . . 
(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

.FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis . te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A. COTTENIE 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 20 do.: 8%-10%(2) 

M. DE BOODT 7 8 10 12 13 14· 17 18 
bc ma.: 8%-9%(1) 

L. DE LEENHEER · 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 wo.: 8Vz-9%(1) 
·do.: 10Vz-11%(2) 

L. DE LEENHEER 9 11 12 13 17 18 20 do.: 14-18(2)(5) 

7 8 10 14 15 16 . do.: 14-16(2)(5) 

L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 do.: 10Vz-11%(1) 
bc / 

L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 do.: 17-18(1) 
bc 

L. DE LEENHEER 7 8 10 11 14 15 16 17 18 do.: 14-18 
abc bc (2)(6) 

J. DE MAESENEER 20 di.: 11Vz-12%(1) 
wo.: 10%-11'h(l) 
vrijd.: 9Vz-10%(1) 

J. DE MAESENEER 20 do.: 16-17(1) 
di.: 9Vz-12%(2) 

R. DE MEYER 7 9a 11 12 14 15 di.: 14-16(1) 
abc ab 

F. DERWAE'L 7 9 10 14a 15 16 ' di.: 8%-10%(1) 

F. DERWAEL L. 7 9 10 14a 15 16 vrijd.: 16-17(1) 

F. DERWAEL : 15b vrijd.: 10%-11%(2) 

N . 8 9b llb 13b 14c 16 18 di. :.16-18(1) 

(5) =om de 14 d. eerste dond. (6) =om de 14 d. tweede dondèrdag (*)=plaats :Coupure, 533 



VI 
w 
~ 

I 

Leergangen 

18' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
19~ Landhuishoudkunde van de tropische en 

subtropische streken (de~l I : inleiding) .... 

'20. Algemene veeteelt (deel I) . . . . . . . . . . . 

21. Begrippe.n van ontleedkunde van de 
huisdieren .................. 

21' Praktische oefeningen ............ 

22. Bijzondere plantenaardrijkskunde ...... 

23. Toegepaste plantensystematiek ....... 

23' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . ~ 

24. Methodiek .................. 

25. Algemene insektenteer . . . . . . . . . . . . 

25' Praktische oefeningen ............ 

26. Limnologie ................. 
------

( 1) = eerste halfjaar 

~ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

le Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B .B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N . 8 9b 111: 131:1 14c 16 18 vrijd.: 17-18(1) 
I 

\ ' 

N. 8 9b llb 13b 14c 16 18b 20 1 ma.: 16-17(2) 

H. DOORME 7 8 9 10 14 15a 16 21 do.: 16-17(1) 
ma.: 10-11(2) 

ma.: ~OV2-11%(1) 
H. DOORME 7 9 15a 21 di.: 11V2-12% (2) 

H. DOORME 7 9 15a 21 vrijd.:. 15-16(1) 
ma.: 11-12 

L. EECKHOUT 8 10 11 16 18 vrijd.: 15-16(1) 
má.: 11%-12%(2) 

di.: 9%-1 0%(2) 

L. EECKHOUT 8 11 12 16 17 wo.:. 9%-10% (1) 
do.: 9V2-1 0%( 1) 

L. EECKHOUT 8 11 12 16 17 15 uur/jaar (2) 

G. GENIE 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18a 20 21 di.: 10%-11 %(1) 

A. GILLARD 7 8 10 11 12 13 16 20 ma.: 17-18(2) 
abc 

A . . GILLARD 7 8 10 11 12 13 16 20 di.: 16-18(2) 
- - abc :. =-

A. GILLARD 9 11 17 20 do;: 11 Y2-12%(1) 
abc 

(2) = tweede halfjaar (*) = plaats: Coupure, 533 



Vl 
w 
Vl 

' 

Leergangen ' 

26' Praktische oefeningen ............ 

27. Dendrologie (deel I) ............. 

27' Praktische oefeningen ............ 

28. Dendrologie (deel 11) ............ 

29. Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer (deel I) 

30. Hydraulica (deel I) ............. 
30' Praktische oefeningen ............ 
31. Hydraulica (deel 11) ............. 
31' Praktische oefeningen ............ 
32. Topografie (deel I) ............. 

3 2' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 

33. Beginselen van de technologie der 
landbouwindustrieën .... · . ..... _ .. 

33' Praktische oefeningen ............ 
34. Nijverheidsnatuurkunde, partim : 

warmteoverdracht .............. 

(1) = eerste halfjaar 
(3) = eerste zeven weken 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenie:ur (*) I' 

--
Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

--
. 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A. GILLARD 9 11 17 20 ma.: 15-17(1)(3) 
abc 

R. GOOSSENS 11 17 ma.: 10%-11%(1) 

R. GOOSSENS 11 17 wo. 14-17(1)(9) 

R. GOOSSENS 11 ma.: 8%-9%(1) 
ma.: 11%-12%(1) 

R. GOOSSENS 11 di.: 10%-12% Hl 
do.: .9Vz-10% 2 

G.A. !iEYNDRICKX 7 8 10 12 14 15 16 17 18 20 vrijd.: 10%-1Ph(l) 

G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 12 14 15 16 17 18 J,O ma.: 11%-12%(1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 wo.: 8%.-9Vz(2) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 di.: 8%-9%(2) 

G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 11 12 14 16 17 18 20 vrijd.: 14-15 (1) 
abc 

G.A.HEYNDRICKX . 7 8 10 11 12 14 16 17 18 20 15 uur/jaar 
abc 

ma.: 14-15(1) 
Germ. HEYNDRICKX 15a vrijd.: 9Vz-10%(2) 

Germ. HEYNDRICKX 15a vrijd.: 10%-12%(2 

Germ. HEYNDRICKX :; 14 vrijd.: 11 Vz-12V2( 1 
-- --

(2) = tweede halfjaar (*) =plaats : Coupure, 533 (9) = laatste vijf weken 



~- - ~ 
~- - -:--:.~_-· -·===--- - - - c;. - -- .. - -

~ 

L FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

-- le Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebb~n dagen en uren 
-

-· 
B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

35. Begrippen van fysiologie van de 
huisdieren ................. ... J. MARTIN 7 9 10 13a 14a 15a 21 za.: 9-12(1)(10) 

35' Praktische oefeningen . . .. · ......... J. MARTIN 9 21 wo.: 14-16(2) 

36. Landbouwwerktuigkunde (deel I) J. MOERMAN 14 i do.: 14-16(1) ...... 
36' Praktische oefeningen ............ J. MOERMAN 14 vrijd.: 14-16(2) 

I 37. Nijverheidsnatuurkunde, partim: koel-
Vl en droogprocessen, luchtconditionering ... P. MOERMAN 14 ma.: 15-17(1) w 
0\ 

38. Mariene biologie G. PERSOONE 20 wo.: 11 V:~:-12V2(2)(** I .................. 

3 8' Praktische oefeningen ............ G. PERSOONE 20 15u./jaar (**) 

39. Elektriciteit (deel I) ............... K. PETIT 14 do.: 9V:~:-10V2(1) 

39' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 14 wo.: 9Vl-10Yz(l) 

40. Studie en technologie van de di.: 10V:~:-11 V2(2) 
materialen .................. K. PETIT 9a 14 di._: 16-17(2) ' 

41. Weerstand van de materialen (deel I) ..... K. PETIT 14 ma.: 1 OVl-11 Vl(l) 

41' Praktische oefeningen . . . .. . .. . . ., ~· .. . . K. PETIT 14 ma.: 9Y:~:-1 0%(1) -
42. Anatomie, micrografie en de identificatie do.: 14-16(1) 

van de hou tsoorten ........ ....... J. SCHALCK 11 

42' Praktische oefeningen ...... · ...... J. SCHALCK 11 ma.: 8V:~:-10V2(2) 

43. Organische scheikunde (deel I) ....... N. SCHAMP 11d 21 ma.: 9V:~:-10Yz(l) 
do.: 10V:~:-11Vl(l) = 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) =plaats : Coupure, 533 
(10) =eerste tien weken (3) ,=eerste zeven weken (**) = plaats: Plat., 22 · 



tr. 
w 
......,J 

1. 

, 

Leergangen 

43' Praktische oefeningen .............. 

43" Praktische oefeningen ................ 

44. · Algemene plantenteelt ............ 

45. Toegepaste erfelijkheidsleer ........... 

46. Enzymenleer (deel I) ............ 

47. Inleiding to~ d~ .. pJantenziektenleer . , .... 

4 7' PJaktische.9eft!hingtm . . . . . . . . . . . . 
48 . . Motoren .................... 

49. Tuinbouwmachines .............. 

49' Praktische oefeningen .. , , • ......... 

50. Bosbouw (dèel I) ....... .......... 

. . 

(1) =eerste halfjaar (2) = ·tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

leProef landbouwkundig ingenieur ·(*) 

. 
Titularis te volgen door de studente':' die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

N. SCHAMP 21 ma.: 14-17(1)(3) 
di.: 14-18(1)(3) 
do.: 14-18(1)(3) 
vrijd.: 14-18(1) 

N. SCHAMP 11d . ma.: 14-16(1)(3) 
di.: 14-16(1)(3) 

M. SLAATS 7 8 9a 10 12 13 14 15 17 18 21 di.: 11Y:t-12Yz(l) 
vrijd.: 9%:-10Yz(l) 

M. SLAATS 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20 wo.: 11Vz-12Yz(l) 
vrijd.: 11 Vz-12Yz(l) 

L. V ANDENDRIESSCHE 20 21 di.: 8Yz-9Yz( 1) 

N. 7 8 10 11 12 13 16 di.: 10Vz-11Yz(2) 

N . 7 8 10 11 12 13 16 vrijd.: 14-15(2) 

J. VAN LANCKER 14 ma.: 14-15(1) 
wo.: 11Vz-12Yz(1) 

J. VAN LANCKER 14a ma.: 8Vz-9Vz(l) 
do.: 1Ph-12Yz(l) 

J. VAN LANCKER 14a do.: 17-18(1) 
vrijd.: 17-18(1) 

M. VAN MIEGROET 11 17 di.: 8Vz-11Vz(l) 
vrijd;: 15-18(2) 

.... 
(3) = eerste zeven weken (*) =plaats: Coupure, 533 



·- --~-'- ~ 

Leergangen 

50' Praktische oefeningen ·-........... 

51. Inleiding tot de bosbouw .... , ...... 
Vl 
w 
00 52. Algemene biochemie ............ 

- I 

53. Biochemie (deel I) .............. 
.. 

53' Praktische oefeningen ............ 

54 . . Toegepaste biometrie en steekproef-
technieken . . . . . . . .. . . 

54' Praktische oefeningen . ....... . . 

55. Matrixtechnieken en statistisëhê 
identificaties . . . . . . . . . . . --::: =.- ~-----.-- --;: --. 

56. Computerscience .............. 
(1) = eerste halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

le Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 

M. VAN MIEGROET 11 

1i 
abc 

I 

M. VAN MIEGROET 12 

R. VAN PARIJS 7 8 9 10 11 12 
acd 

R. VAN PARJJS 

-· 
R. VAN PARIJS 

G. VANSTEENKISTE 

G. VANSTEENKISTE 

G. VANSTEENKISTE : 7 -· 8 9 10 12 

G. VANSTEENKISTE 8 9 

(2) =tweede halfjaar· ( 4) = laatste acht weken · 
(10) =eerste 10 weken)-

B B B 
13 14 15 

13 15 

13 

13 15 

14 15 

B B 
BIBIBJB 16 17 18 19 20 21 

18 

18 -

20 I 21 

20 I 21 

16 17 18 20 21 

16 17 20 21 

wo.: 14-17(1)(10) 
wo.: 1~Vl-15% (2) 

WO. :17Y2-18Y2(1)(10 
w~.: 15%-16Y2_ (2) 

vrijd.: 8%-9Yz(2) 
. ma;: 15-16 (2) 

wo.: 10%.-11 Yz( 2) 
do.: 11Yz-12Yz(2) 
vrijd.: 9%-10%(2) 

wo.: 9Y2-10Yz(l) 
di.: 9Yz-1 OYz(l) 
do.: 9Yz-10Yz(l) 

ma.: 14-17(1)(4) 
di.: 14-18(1)(4) 

vrijd.: 15-19(1)(4) 

ma.: 17-18(1) 

ma.: 18-19(1) 
di.: 14-15(2) 

- wo.: 9Yz-10Yz(2) 

vrijd.: 8Yz-9Yz(l) 

(*)=plaats : Coupure, 533 



Vl 
w 
\0 

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
~ 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur {*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B · B B B B B B }) B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

57. Algemene mikro biologie . . . . . . . . . . : J. VOETS 7 8 9 10 12 13 16 18 20 

57' Pra~iscbe oefeningen ............ J. VOETS 7 8 9 10 12 13 16 18 20 

58. Mikrobiologie ................ J. VOETS 21 

.. 
58' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 2i 

~ 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit' en na insèhrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen 
over één of meer cursussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. --
Zij zijn gehouden hun keuze, vóór 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de Je proef aanvatten, ter. goedkeuring mede te delen aan 
de deken van de faculteit. 

-

-
-- -· - -- - -·~ 

- -. - - - - -· - .- ~ .-.-; - --

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 

dagen en uren 

ma.: 97"2-10%(1) 
vrijd.: 10%-1Ph(2) 

do.: 14-16(1) 

di.: 8%-9%(2) 
wo.: 8%-9%(2) 

ma.: 14-18(2) 

. 

-· --



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
f 

2e Proef landbouw~undig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Theoretische en fysische scheikunde .. di.: 8%-9%(2)(3) 
(deel 11) ................... L. BAERT 18 do.: 8%-9%(2)(3) 

1' Praktische oefeningen ............ L. BAERT 18 do.: 14-18(2)(3) 
_. 

2. Landbouwbedrijfsleer ............ G. BAPTIST 7 9 10 14 15a 16 17 ma.: 9Yz-10Yz(l) 
di.: lOYz-11 %(2) 

Vl 
, 

~ 2' Praktische oefeningen ............ G. BAPTIST 7 9 10 15a 16 di.: 16-18(2) 
0 do.: 14-16(1) .. I 

I 

3. Methodes van onderzoek in de .. ma.: 16-17(1) 
landhuishoudkunde ............. G. BAPTIST 9 15 16 di.: 9V2-10Yz - -

3' Praktische oefeningen ............ G. BAPTIST 9 15 16 vrijd.: 14-16(2) 

4. Fruitteelt (deel Il) ..... • , ......... G.BOESMAN 12 15b ma.: 14-15(1) 

4' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b za.: 8%-10%(1) 

5. Sierboomteelt (deel 11) .. 
G. BOESMAN llc i2 15b vrijd.: 9Yz-10Yz(2) ........... 

5' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN llc 12 15b do.: 14-18(2)(3) 

6. Bloementeelt (deel 11) - G. BOESMAN 12 15b ma.: 15-16(1) ............ 
{ 

6' Praktische oefeningen G. BOESMAN ......... ' .. 12 15b za.: 1 OYz-12%(1) 

7. Groenteteelt (deel I) ............. G.BOESMAN 7 10 12 13 15 vrijd.: 12-13(1) 
--- -

7' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b wo.: 8%~12%(1)(3) 
- -

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar · (3) = eerste zeven weken (*) =plaats : Coupure, 533 



Vl 
.J::>. ....... 

-

Leergangen 

8. A)gemene analytische scheikunde (deel 11) 

9. Analytische agrochemie (deel I) ........ 
9' Praktische oefeningen . ........... 

10.. Bemestingsleer ................ 

11. Bodemfysica (deel 11) ............ 
11' Praktische oefeningen ........ • .... 
12. Geomorfologie ............... 
12' Praktische oefeningen ............ 
13. Bospedologie ..... . .......... 

13' Praktische oefeningen ............ -
14. Tuinbouwbodemkunde ........... 
14' Praktische oefeningen ......... . .. 

-
15. Toegepaste bodemmineralogie (deel I) ... 
15' Praktische oefeningen ............ 
16. Fytosanitaire wetgeving ........... 

(1) =eerste halfjaar 

.... 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN •. 
2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren . 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A.COTTENIE 18 vrijd.: 1 0%-1 Ph (1) 

A. COTTENIE 18 20 21 wo.: 8%-1 0%(2) 

A. COTTENIE 18 20 21 di.: 8Y2-13(2)(4) 
·di.: 15-18(2)(4) 

A. COTTENIE lla do.: 8%-10%(2) 

M. DE BOODT 17 18 do.: 9%-11%(2) 

M. DE BOODT 18 vrijd.: 9Yz-12%(2) 

M. DE BOODT llb 17 18 ma.: 14-16(2) 

M.DE BOODT llb 17 18 30 uur/jaar 

M. DE BOODT 11 di.: 1()1/z-12%(2) 
abc 

' 
M. DE BOODT 11 30 uur/jaar 

abc 
I 

M. DE BOODT 12 18 do.: 8Yz-10(1) 

M. DE BOODT 12 18 15 uur/jaar 

L. DE LEENHEER 8 do.: 9%-10%(1) 

L. DE LEENHEER 8 do.: 14-16(1)(3) 

R.DEMEYER 13 17 -~~: 16-17(2)(5) 
C .. - L__ --- --

(2) =tweede halfjaar (4) =laatste acht weken ( 5) = eerste tien weken (*)=plaats : Coupure, 533 
( 3) = eerste zeven weken 



;...:=-=..=---~--=-----:::...---:::::- --==- ----=-=--=-=- -=---- - ~-----=-- --:::::=;-___.=--~- -..:-- -=~·=- -=-=--==--:::;:.-:.....-=--:. :::-:::='-=-.-:::.::::::.::::::.:.::;-.;_-_--:-_-=----===-:::---:. -==--.:.:.-: =--=-- - .::=::.=:-=.:.: ' =----=----- ---==-·:.:::=:-- -- --=--=.-=---=- -:--:-=.::::- ~~- ---= ~ ====--==- ·=-=-

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
/ 

. 2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

L~ergangen . Titularis te volgen door de student~n die als bijzonder vak gekozen hebben _ dagen . en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 

'· 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

17. Landbouwwetgeving . · . . . . . . . . . . . . R. DE MEYER 7 9 14b 15 n di.: 16-17(1) 
di.: 15-16(2) 

I 

•' 
' 

18. Algemene boekhoudkunde F. DERWAEL 
~ 

12 di.: 8Yz-10Y2(1) ......... 

18' Praktische oefeningen .............. F. DERWAEL 12 vrijd.: 16-17(1) 
' I . 

19. Tuinbouwboekhoudkunde VI .......... F. DERWAEL 12 vrijd.: 10%-11 Y2(2) 
+:>. 
N 

20. Tuinbóuweconomie (deel I) I ............ F. DERWAEL 12 15b ma.: 14-16(2) .. vrijd.: 9%-11 %(1) 

21. Tuinbouweconomie (deel 11) .. ·.· ..... F. DERWAEL - 15b di.: 10Yz-ll %(2) 
di.: 16-18(2) 

I 

22. Plantenteelt van de tropische en subtropische 
I 

streken (deel I : Eenjarige gewassen) . . . . N . 8 9b 13b 14c 16 18b wo.: 8Yz-10Y2 

22' Praktische oefeningen . . . . . . . . . ·-.. N . 8 9b 13b 14c 16 - 18b ma.: 15-16(~) 

23. Virologie in verband met milieu- ma.: 8%-10(2)(7) 
verontreiniging ............... A.DEVOS 20 Casinopl., 12 

24. Bijzondere veeteelt (deel I) ......... H. DOORME 7 9 10 15a ma.: 15-16(2) 
vrijd.: 9Yz-10%(1) 

----- 24' Praktische oefenin:gen .--.- ; ;--.. . . . . -. . .. . H. DOORME - - - 7 9 10 15a --·-- wo.: 10-12 -= 

t 
I 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (4) =laatste acht weken (*) = plaats : Cc 



VI 
~ 
IJ..) 

Leergangen 

25'. Bijzondere plantenaardrijk~kunde ...... 

26. Plantecologie (deel I : ecofysiologie) a • • • 

-
26' Praktische oefeningen ............ 

27 . . Plantecologie (deel 11 : algemene ecologie) 

28. Plantecologie (deel 111 : de mens en zijn 
natuurlijke hulpmiddelen) .......... 

29. Plantensociologie en landschapsecologie . . . 

29' Praktische oefeningen ............. 

30. Dierlijke plantenparasiet~n (deel I) ..... 
30' Praktische oefeningen ............ 
31. Levensmiddelenchemie ........... 

32. Cultuurtechniek (deel n . ........... 
33. Cultuurtechniek (deel 11) .......... 
33' Praktische oefeningen ............ 

( 1) = eerste halfjaar 

·-
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten dieals ·bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

L. EECKHOUT 12 ma.: 11-12(2) 
di.: 9V2-10%(2) 
vrijd.: 15-16(1) 

L. EECKHOUT 8 10 11 12 13 14 16 17 18 20 do.: 16-18(1) 
bc 

L. EECKHOUT 8 10 11 12 13 14 16 17 18 20 ma.: 11V2-12V2(1) 
bc 

L. EECKHOUT 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 20 do.: 11V2-12V2(2) 
bc 

L. EECKHOUT 8 9 11 15 16 17 18 20 di.: 14-15(2) 
I 

L. EECKHOUT 10 11 12 17 18 20 vrijd.: 15-17(2) 

L. EECKHOUT 10 11 12 17 18 20 vrijd.: 14-15(2) 

A. GILLARD 7 8 10 12 13- 16 vrijd.: 14-15(1) 

A. GILLARD 7 8 10 12 13 16 di.: 1 OV2-12V2( 1) 

H. HENDRICKX 21 ma.: 9V2-1 0%(1) 
wo.: 10V2-11V2(1) 

G.A! HEYNDRICKX 7 · 10 12 14 15 17 18 20 ma.: 18-19(1) 

G.A. HEYNDRICKX 14 18 vrijd.: 17-18(2) 

G.A. HEYNDR~CKX 14 18 wo.: 10%-12%(2) 

(2) =tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 



VI 
~ 
~ 

I 

FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

. 
Leergangen 1Ytularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

34. Cultuwtechnische bouwwerken (deel I) ... · G.A. HEYNDRICKX 14 

34' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . G.A. HEYNDRICKX 14 . 
14 
bc 

35. Hydraulica (deel 111) ....... . .... ·. G.A. HEYNDRICKX 14 18 

35' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 18 

36. Topografie (deel 11) ............. G.A. HEYNDRICKX 11 14 16 

36' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 11 14 16 

37. Cultuurtechniek voor de warme.streken ... G.A. HEYNDRICKX 8 14c 16 

3 8. Beginselen van de technologie der 
landbou win dustrieon .......... . , . Germ. HEYNDRICKX 9 14 16 17 21 

3 8' Praktische oèfeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 9 14 17 21 

39. Nijverheidsnatuurkunde, partiro : 
warmteoverdracht .............. Germ. HEYNDRICKX 8 -

40. NatUurbehoud . . . . . . . . . . . . . . . . J. HUBLE 11c 

41. Scheikundige bestrijdingsiniddelen ..... R. KIPS 7 8 9 10 12 13 16 17 20 21 

:_____ ____ ---- -- ----

( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar . (*)=plaats: Coupwe, 533 

dagen en uren 

do.: 9%-10%(2) 
vrijd.: 16-17(1) 

vrijd. ; 14-16(2) 

ma.: 15-18(2) 

do.: 11%-12%(1) 

vrijd.: _17-18(1) 

vrijd.: 11%-12%(1) 
vrijd.: 8%-9%(2) 

za.: 8Yz-10%(2) 

di. : 8%-9Yz( 1) 

ma.: 14-15(1) 
vrijd.: 9Yz-10%(2) 

vrijd.: 10%-12%(2) 

vrijd.: 11 %-12Y2(1) 

di.: 8%-1 0%(1) 

ma.: 17-18(1) 
do.: 11 Yz-12~(1) 



VI 
~ 
VI 

Leergangen 

41' Praktische oefeningen .......... ... 
· 42. Algemene voedingsleer ........... 
43. Voeding van groot vee ............ 
43' Praktische o~feningen ....... . .... 

· 44. Voeding van klein vee ............ 
44' Praktische oefeningen ............ 
45. Landbouwwerktuigkunde (deel 11) ..... 

45' Praktische oefeningen ............ 

46. Nijverheidsnatuurkunde, partiro : elektronica 

46' Praktische oefeningen ............ 
4 7. Nijverheidsnatuurkunde (koel- en droog-

processen, luchtconditionering) ....... 
48. Plattelandsstructuren en agragische 

· opleiding in de ontwikkelingslanden, 
deel I : Plattelandsstructuren ........ 

49. Biologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ............... 

(1) = eerste halfjaar 

FACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

R. KIPS 8 13 20 21 di.: 8Yz-12Yz(2}(3) 

J. MARTIN 7 9 10 14a 15 21 do.: 8Yz-11 Yz(l) 

J. MARTIN 7 9 10 15a 21 do.: 1 OYz-11 Yz(2) 

J. MARTIN 7 9 10 15a .... 21 do.: 14-16(2) 

J. MARTIN 9 21 do.: 9Yz-10Yz(2) 

J. MARTIN 9 21 do.: 16-18(2} 

J. MOERMAN 14 ma.: 15-17(1) 
di.: 14-16(1) 

J. MOERMAN 14 di.: 16-18(2) 

14a .... di.: 14-16(2) 

P. MOERMAN 14a wo.: 14-16(1)(3) 

P. MOERMAN 14a wo.: 16-18(1)(3) 

P. MOERMAN 8 ma.: 15-17(1) 

F. PAUWELS - 8 14c 16 vrijd.: 8Yz-10Yz(l) 

wo.: 10Yz-UYz(2) 
G. PERSOONE 20 Plat., 22 . 

( 2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (*) = plaats : Coupure, 533 



-
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;"""=;::-==-::=::::::'-=--:=~ -~-..::=--= -...,::-__ ,-;;;-..;::,'"~ 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben . ., 

- B B B B B B B B B B· B B R B B 
.. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

49' Praktische oefeningen ........ •· ·-..... G. PERSOONE 20 
-

50. Boerderijbouwkunde (deel I) ........ K. PETIT 7 9 14 15a 17 

I 50' Praktische oefeningen ............ K. PETIT 7 9 14 15a 17 

V'l 51. Electriciteit (doolll) ............. K. PETIT 14a 
~ ~ 

0\ 
51' Praktische oefeningen 14a I ............ K. PETIT 

5 2. Gewapend beton .............. K. PETIT 14 

52' Praktische oefeningen ............ K. PETfT 14 
-53. Weerstand van de materialen (deel 11) .... K. PETIT 14 

53' Praktische oefeningen ............. K. PETIT 14 

54. Houttechnologie (IIa) ....... ...... J. SCHALCK 11d 

54' Praktische oefeningen ............ J. SCHALCK 11d 

55. Organische scheikunde (deel I) ....... N. SCHAMP 20 

55' Praktische oefeningen ............ N. SCHAMP :.=..:=.-=---:-'"...=-.. - .. ;:: 20 

~ -· 56. Organische scheikunde (deelll) ....... N. SCHAMP lld 21 

(1) = eexste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 

---- - ----· 

I1 

dagen en UTen ' 

1 

I 

wo.: 14-18(2) 
do.: 14-18(2) 

Plat, 22 

a.: 10Y2:"11%(1) 
di.: 9Y2:"10%(2) 

30 uur/jaar 

VI rijd.: 8Y2:"11%(1) 

do.: 15-16(1) 

o.: 11%-12%(1) 

di.: 17-18(1) 

w 

vrijd.: 14-16(1) 

o.: 11%-12%(1) 
o.: 10Y2:"11%(2) 

V 

~ 

d 

ma.: 14-16(1) 

m 

+ 30 uur/jaar 

a.: 10Y2:"11%(1) 
+ 15 uur/jaar 

ma.: 9Y2:"10%(1) 
o.:î0Y2:"11%(1) 

r 
d 
, 
Vrijd.: 14-18(1-) 

di.: 9Y2:"10%(1) 
wo.: 8Y2:"9Y2(1) 



VI 
+:
..._J 

I 

- F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
·-

-· 2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de s.tudenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -

56' Praktische oefeningen ........... '!. N. SCHAMP lld 21 di: 14-18(1)(4) 
21 vrijd.: 14-18(1)(4) 

57. Algemene plantenveredeling . . .. . . . . . . M. SLAATS 7 8 10 . 12 13 . 16 ma.: 8%-9Yz(2) 
do.: 8%-9Y2(2) 

58. Inleiding tot de landbouwplantenteelt . . . . M. SLAATS 14 di.: 9%-10Yz(l) 
ab do.: 14-15(1) -

59. Landbouwplantenteelt (deel I) ....... J. STRYCKERS 7 9a -10 13a 15a 18a vrijd.: 15-17(1) 

59' Praktische oefeningen ...... ....... J. STRYCKERS 7 9a 10 13a 15a 18a wo.: 9-10 

60. Ecologie van de landbouwgewassen ..... J. STRYCKERS 7 9a 10 13 18a di: 15-16(1) 

61. Proeftechniek . ' J. STRYCKERS 7 8 9 10 12 13 14 16 18 ma.: 8Yz.-9Yz( 1) ................ 
62. Zäadkennis ............ ...... J. STRYCKERS 13 vrijd.: 14-15(2) 

62' Praktische oefeningen ......... .; .. J. STRYCKERS 13 vrijd.: 15-16(2) 

63. Algologie .................. P. VAN DER VEKEN 20 di.: 15%-18(2)(11 

63' Praktische oefeningen . .. . . . . . . . . . . P. VAN DER VEKEN . 20 · vrijd.: 1 0-12( 2)( 3) 

64. Planteziektenleer . . . . . . . . . . . . . . N . 13 ma.: 9%-10%(2) 
do.: 9Y2-10%(2) 

64' Praktische oefeninge~ ............ N. 13 di.: 14-16(2) 
-- \ 

do.: 14-16(2) /' 

65. Toegepaste planteziektenleer (deell) : di.: 14-15(1) 
gematigde streken .............. N. 7 10 11 12 13a di.: 17-18(1) 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (4) =laatste acht weken (*) = plaats : Coupure, 533 (3) = eerste zt:ven weken (11) = eerste zes weken 



I 

~- - -= -==- ..;;; --.- . - - -

I 
Leergangen 

\ 

'65' Praktische oefenfugen ............. 
66. Arbeidsleer .... ' ............ 
67: Landbouwmachines ............. 
67' Praktische oefeningen ............ 

Vl 
~ 68. Motorcultuur 00 ................ 
I 

68' Praktische oefeningen ............ 
69. Vervoermiddelen 

70. Bosbouw (deel 11) 

,------

70' Praktische oefeningen .. " ......... 

71. Bosbouwtechniek en bosexploitatie 
(deel n ................... 

71' Praktische oefeningen ............ 

72. Statistische modellen in de 
biotechniek ................. 

r--~ 72' Praktische oefeningen ............. 

(1) =eerste ha1Ïj3al" 

---- -=-=-=--- :-- -;;;;--"-" -- --- - ----- -- . - co --
-- -- -. --- ~--

F ACUL TElTVAN DE LANDBOUWWErENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en r. uren 

B B B B B B B 
7 8 . 9 10 11 12 13 

N. 7 10 11 12 13a. 
I 

J. VAN LANCKER 

J. VAN LANCKER 7 8 10 13a 

J. VAN LANCKER 7 8 10 13a 
I 

J. VAN LANCKER 7 10 

J. VAN LANCKER 7 10 

J. VAN LANCKER 

M. VAN MIEGROET 11 

-
M. VAN MIEGROET 11 

M. VAN MIEGROET 11 

M. VAN MIEGROET 11 

11 
G. VANSTEENKISTE 7 8 9 "10 abd · 121 13 

G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 11 121 13 
abd 

(2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weke1 n 

B 
14 

14a 

14 

14 

14a 

B B B B B 
15 16 17 18 19 

15 

15a 16 

15a 16 

17 

151 161171 18 

151 16117118 

B B 
20 21 

ma. : 14-15 
+ 15 uur/ji 

(1) 
aar 

di.: 10%-11 %(1) 

vrijd.: 1QYz. -12%(2) 

do.: 16-18( 2)(3) 
+ 15 uur/ja< ar 

ma.: 14-15( 

di.: 8Y2-9%( 

(2) 

2) 

di.: 8%-9%(1) 

ma.: 81/z~ll Yz (2) 
do.: 8V2-11 %(1) 

wo.: 9%-12%(1) 
' wo.: 14-17 ' 

wo.: 11Yz-12Yz(2) 
vrijd.: 16-17(1) 

wo.: 16V2-17%(2) 
vrijd.: 17-18(1) 

20 I 21 I ma.: 12-13(2) 

20 I 21 I ma._: 16-18(2) 

(*)=plaats: Coupure, 533 



- I 
u. 
t 
I 

-

Leergangen 

73. Landbouwpolitiek . . • . . . . . . . . . . . 

74. Marktkunde voor land- en tuinbouw-
produkten .................. 

75. Algemene microbiologie .....•.•... 

75' Praktische oefeningen .......... , . 

76. Bodemmikro biologie ............ 

76' Praktische oefeningen ............ 
77. Microscopische en microbiologische 

ontleding van voedingswaren ........ 
77' Praktische oefeningen ............ 
78. Toegepaste mikrobiologie .......... 

78' Praktische oefeningen ............ 
79. Oefeningen op de proefhoeve ........ 

( 1) = eerste halfjaar 
(*) = plaats : Coupure, 533 

(2) =tweede halfjaar 
(4) =laatste acht weken 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B B B 
7 8 9 

A. VÈRKINDEREN 

A. VERKINDEREN 9a 

I. VOETS 

I. VOETS 

I. VOETS 7 

-
I. VOETS 7 

I. VOETS 

I. VOETS 

I. VOETS 

I. VOETS 

7 9 
-- ~----

(3) = eerste zeven weken 
(6) =eerste vijf weken 

B B B 
10 11 12 

11 
a cd 

11 
acd 

10 

10 

10 
- ------~-

B B B B B B B B B 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 

13 15 17 

15 

13 18 20 

13 18 20 

13 21 

13 '21 

21 

21 

13a 15a 18a 

dagen en uren 

do.: 16-18(2)(4) 
vrijd.: 8Vz-9Y:z( 1) 

ma.: 8%-11 Vz( 2) 
vrijd.: 14-15(1) 

ma.: 9%-10%(1) 
vrijd.: 10%-11%(2 

do.: 14-16(1) 

di.: 8%-9%(1) 
vrijd.: 8%-9%(2) 

ma.: 14-17(1)(6) 

vrijd.: 9%-10% (1) 

·wo.: 14-18(1)(3) 
' 

di.: 10%-11 %( 1) 
wo.: 9%-10%0) 

di.: 14-18 (1) 
/ 

wo.: 9-12 



, , ] 
:____ -_-:.:: _.;.,_- ...;"..._..;;;";._--_ - ~. ~ - --- - - - . - - .. ·--- -

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e·Proef landbouwkundig ingenieur(*) 
-

' 
Leergangen - Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

' 
B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

80. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging 

- a. partim : anorganische ........... A. COTTENIE 20 do.: 97'2-107'2 
(1)(6)(*) 

a' praktische oefeningen . . . . . . . .•.. A. COTTENIE 20 wo.: 97'2-12 
(1)(3)(*) 

wo.: 14-18 
I - (1)(3)(*) 
Vl 
Vl 

b. J>artim : organische 20 wo.: 97'2-13 0 ............ N. SCHAMP 
I (1)(4)(*) 

' 
b' Praktische oefeningen ••......... N. SCHAMP 20 wo.: 14-18 .. 

(1)(4)(*) 

81. Belgische wetgeving en internationale vrijd.: 11-127'2(1)(3) 
normen in verband met milieuverontreiniging P. KLUYSKENS 20 Univ., 8 

82. Bodemclassificatie .............. L. DE LEENHEER llb 18 ma.: 97'2-1 07'2( 1) (*) 

82' Praktische oefeningen 
... 

L. DE LEENHEER llb 18 ma.: 107'2-11 7'2 ............ 
(1)(*) -

ma.: 15-18 \ 

- (1)(*)(8) 

83. Landelijke ordening en streekplanning ... M.ANSELIN 17 di.: 1 07'2-127'2(1 )( *) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar ' 
(3) = eers"te zeven weken . .. --; - ~~ .------ --=-7-.:.,_~~---- ---

{*)=plaats: Coupure, 533 (4) = laaste acht weken (7) =vijfde tot elfde week 
{8) =laatste vijf weken (6) =eerste vijf weken 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, 111111r keuze examen afleggen over één of meer cursussen die 
voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. Zij zijn gehouden hun keuze vóór 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de 2e proef aanvatten, ~ 
ter edkeurin mede te delen aan de deken van de aculteit. -- --



V1 
V1 

- FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) . 
Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

. 
B B B B B B B B B B B B B B B 

. 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Dieetleer .................. G.VERDONK 21 

2. Algemene landhuishoudkunde (deel 11) ... G. BAPTIST 15 

3. Landelijke structuren en ruilverkaveling . . . G. BAPTIST 17 

4. Fruitteelt (deel 111) ............. G. BOESMAN 12 15b 

4' ,Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b 

5. Tuin-, park- en landschapsarchitectuur ... G. BOESMAN 11c 12 15b 

5' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 11c 12 15b 

6. Bloementeelt(deel 111) ........... G.BOESMAN 12 15b 

6' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN 12 15b 

7. Groenteteelt (deel 11) ............ G. BOESMAN 12 13 15b 

7' Praktische oefeningen ............ G. BOESMAN · 12 15b 

8. Bodemfysica (deel 11) .. . ......... M. DE BOODT 14 
bc 

8' Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 14 
"-- bc 

9. Bodemgeschiktheid en bodembehoud .... M. DE BOODT 15 17 18 
--- ---

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = plaats : Coupure, 533 ( 15) = vijf weken vanaf half maart 

dagen en uren 

di.: 15-18(2)(15) 
A.Z. · 

vrijd.: 8*-1 0* 
(i) 

do.: 9V2-10%(2) 

di.: 15-16(1) 

wo.: 10%-11%(2) 

di.: 8%-10%{1) 

wo.: 8Y2-HW2(2) 

do .. :-14-15(1} 

vrijd.: 14-15(1) 

ma.: 11%-12%(1) 

do.: 15-17(1) 

do.: . 9Y2-11%{2) 

vrijd.: 9Y2"12%(2) 

di.: 17-18(2) 



·-

I . -- -- --- --- -- -- ----- ""'---· --=- ---=------==-:::- -- - - - ___ ....__ 
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FACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

10. Bospedologie ................ M. DE BOODT 18 di.: 10%-12%(2) 

1 0' Praktische oefeningen ............ M. DE BOODT 18 30 uur/jaar 

11. Geomorfologie ............... M. DE BOODT 14 ma.: 14-16(2) 
bc 

I 
V\ 11' Praktische oefeningen M. DE BOODT 14 later te bepalen V\ ............ 
N bc 
I 

12. Bosrecht ................... W. DE CLERCQ 11 ma.: 8%-9% 

13. Beginselen van de toxicologische vrijd.: 8%-9% (2) 
profylaxie in de landbouw .......... A. HEYNDRICKX 9 13 21 J. Kluyskens-

str., 27 
-

14. Toegepaste bodemmineralogie (deel I) ... L. DE LEENHEER 18 do.: 9%-10%(1) 

14' Praktische oefening~n ............ L. DE LEENHEER 18 do.: 14-16(1)(7) 

15. Toegepáste bodemmineralogie (deel 11) 
(les+ oef.) .................. L. DE LEENHEER 18 ma.: 14-15%(2) · 

16. Agropedologische streken van België .... L. DE LEENHEER 14b 17 18a ma.: 11 %-12%(2) 

~--·-" 16' Praktische oefeningen •••...• , . • . • L. DE LEENHEER --~ - · 14b 17 18a di.: 8%-10%(2) = 

17. Landbouwwetgeving .• .•.... : . . . . . R. DE MEYER · 18a di.: 16-17(1) 
I 

~ 
I I I I Ll 1 di.: 15-16(2) I 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =om de veertien daien eerste donderdag 
(*} = ~laats: Cou~ure1 533 (4} =laatste acht weken (7} =om de veertien dagen tweede donderdag 



Vl 
Vl 
w 
I 

~ 

Leergangen 
. 

18. Sociale wetgeving .............. 

19. Nijverheidsorganisatie ............ 

20. Grasland van de tropische en sub-
'tropische streken . . . . . . .. . . . . . . . 

21. Plantenteelt van de tropische en su~ 
tropische streken (deel 11 : 
meerjarige gewassen) . . . . . . -. . . ·. . . . 

21' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
22. Agrarische vormingstechnieken van de · 

tropische en subtropische streken . . . . . . 

23. AJgemene veeteelt (deel 11) . . •. _ .•.... 

24. Bijzondere veeteelt (deel 11) ......... 

_ ... __ ·- -- --
, 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) -

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 · s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -20 21 

R. DE MEYER 7 9 ' 12 15 di.: 14-15(2) 

F. DERWAEL 15 di.: 10%-11 %(1) 
do.: ~V2-9%(1) 

N . 8 9b 13b 16 18b wo.: 8V2-10%(2) 

N. . 8 9b 13b 14c 16 18b wo.: 10%-12%(1) 

N . I 8 9b 13b 14c 16 !"Sb vrijd.: 15-16(1) 

N . 8 16 di.: 10%·12%(2) 

H.DOORME 9 do.: 8V2-9%(1) 
vrijd.: 9Y2- 1 0%(2) 

H.DOORME 9 do.: 9V2-10%(1) 
vrijd.: 10V2-11 %(2) 

~ . - " 

-
( 4) = laatste acht weken (*) = plaats : Coupure, 533 



VI 
VI 
~ 

I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWÈTENSCHAPPEN 
\. 

3e ~oef ~ndbouwkundig ingenieur (*) . 

-
Leergangen. . rïtuliuzs te volgen. door de sfl:ldent~n 4ie als bijzonder vrzk gek9~en hebben . . 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

24 • Praktische oefeningen · . . ·. . . . . . . . . . H.DOORME 9 

25. Algemene ecologie en benoud van het leven . L. EECKHOUT 17 

26. Toegepaste bodemzoölogie . .....•. ·. ·. N. (A.. GILLARD) 10 13 18 

27. Dierlijke plantenparasieten (deelll) ..... A. GILLARD 13 

27' Praktische oefeningen ............ A. GILLARD 13 

28. Fytonematologie ............... A. GILLARD 8 10 12 13 

28' Praktische oefeningen ............ A. GILLARD 8· 10 12 13 

29. Toegepaste insektenecologie ...... ~ .. N. (A. GILLARD) 13 

30. Tropische visteelt .............. A. GILLARD 9b 20 

31. Visteelt ................... A. GILLARD 9 11 20 
abc 

31' Praktische oefeningen .... . ....... A. GILLARD 9 11 20 
- abc 

32. Toegepaste bosdierkunde .......... A. GILLARD 11 
abc 

17 

32' Praktische oefeningen ............ A. GILLARD 11 
abc 

33. Werkingswijze van de pesticiden 
partim : insecticiden ............. N. (A. GILLARD) 13 

34. Bosbedrijfsregeling.en opbrengstleer (deel U) R.GOOSSENS 11 

(1) = eerste ~lfj~ (2) = tweede ~jaar (3) =eerste zeven weken (5) =eerst~ tien ..yeken (*) = 

dagen . en w-en . 

wo.: 9-10(1) 

di: 10Y~11~2) 
di.: 9Y~10~(1) 

do.: 9~10~2) 

di.: 9~10~1) 

di.: 15-17(1) 

ma.: 9Y~10~(2) 

ma.: 10~12lh(2) 

ma.: 14-15(1)(3) 

ma.: 14-15(2) 

do.: 14-15(1) 

do.: 15-16(1) 

wo.: 10Y~12(1) 

wo.: 10~12(1)(3) 

30 uur/jaar 

ma.: 17-18(1)(3) 

ma.: 14-17(1) 



V\ 
V\ 
V\ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ing~nieur (*) 
.. 

Leergangen 
~ 

Titularis te volgen door de studenten die als bQzonder vak gekozen hebben 

-. B B a B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 1~ 14 15 16 17 18 19 20 21 

35. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten-
technologie (deel I) ............. H. HENDRICKX ., 21 

35' Praktische oefeningen ............ H. HENDRICKX 21 

36. Veeteelt : melkkunde, zuivel- en 
voedingsvettentechnologie . . . . . . . . . . H. HENDRICKX 9 

37. Bodemkunde van de tropische, subtropische 
en ariede gebieden .............. C.SYS 8 14c 16 18 

37' Praktische oefeningen ............ C.SYS 8 14c 16 18 

38. Cultuurtechniek (deel lil) .......... G.A. HEYNDRICKX · 14 17 18 

38' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 18 

39. Cultuurtechni~che bouwwerken (deel 11) .. G.A. HEYNDRICKX 14 

39' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 14 

I 14 -
bc 

. 

40. Beginselen van de technologie der-
; landbouwindu~trieën ............ Germ. HEYNDRICKX 7 10 

40' Praktische oefeningen Germ. HEYNDRICKX 7 10 
-............ 

-- ------------

(1) = eers.te halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken (*)=plaats: Coupure, 533 

dagen-en uren 

ma.: 11%-12%(1) 
wo.: 9%-10%(1) 

vrijd.: 10%-12% 
(2)(3) 

di.: 10%-11 %(1) 
vrijd: 10%-11% (1) 

wo.: 14-17(2) 

30 uur/jaar 

do.: 10%-11%(1) 

do.: 14-18(2)(3) 

vrijd.: 9%-10%(1) 

ma.: 8%-10(2) 

ma.: 1().1 1 %(2). 

ma.: 14-15(1) 
vrijd.: 9%-10%(2) 

vrijd.: 10%-12%(2) 



VI 
VI 
0\ 

I 

FACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
~ - -

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen Titularis te volgen door de stf:ldenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

· B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

41. Nijverheidsnatuurkunde, partim : 
warmteoverdracht: .... . ......... Germ. HEYNDRICKX 12 21 vrijd.: l1V2-12~(1) 

42. Gezondheidsleer van de tropische streken .. P. JANSSENS 8 9b 16 18b 20 di.: 15-17(2) 

43. Fytofarmacie (deel 111) ........... R. KIPS 13 do.: 10V2-12~(2) 

43' Praktische oefeningen .. . ... . ..... R. KIPS 13 do.: 14-18(2)(4) 

44. Prospe~ tie en winning van water ...... R.MARECHAL 20 ma.: 9V2-l1(1)(13) 
Rozier: 44 

45. Hygiëne van de huisdieren ...... .. .. . . J. MARTIN 9 ma.: 15-16(2) 
di.: 10~-11 ~(2) 

46. Profylaxe ~egen de besmettelijke ziekten en 
begrippen van veeartsenijkunde ....... J. MARTIN 7 9 10 21 di.: 14-16(1) 

·-
47. Technologie van vlees, vis en eieren ... ... J. MARTIN 9 15a 20 21 di.: 16-17(1) 

4 7' Praktische oefeningen 
. 

1. MARTIN 9 15a 20 21 vrijd.: 15-18(2)(14 ..... . ...... 
4 8. Tropische veeteelt .............. J. MARTIN 8 9b 16 ma.: 16-18(2) 

49. Levensmiddelenleer ............. J. MARTIN 21 di.: 8V2-9~(1) 

49' Praktische oefeningen .... ' ....... J. MARTIN 21 wo.: 10V2-ll~(l) 

50. Bestrijdingstechniek ............. J. MOERMAN 13 do.: 8V2-9~(2) 

51. Landbouwwerktuigkunde (deel 111) . .... J. MOERMAN 14 do.: 8V2-10~(l) 

51' Praktische oefeningen ............ J. MOERMAN 14a 
.:: 

vrijd.: 8~-12Yl(2) 

52. Nijverheidsnatuurkunde (partim: elektronica) P. MOERMAN 15 wo.: 14-16(1)(3) 
-- '-·· '···· 

(1) = eerste halfjaar 
(14) =laatste vijf weken 

(2) =tweede halfjaar (3) = eerste zeven weken ( 4) =laatste acht weken 
(9) =eerste vijf weken 

(*) ~ plaats : coupure, 533 



VI 
VI 
.....,J 

I 

Leergangen 

5 2' Praktische oefeningen ............ 
53. Nijverheidsnatuurkunde (koel- en droog-

processen, luchtconditionering) ....... 
54. Agrarische planologie ............ 
54' Praktische oefeningen ............ 
55. Landhuishoudkunde van de ontwikkelings-

landen (deel 10 ............... 

55' . Praktische oefeningen ............ 
56. Boerderijbouwkunde ............ 

(deel Il) ........ 
56' Praktische oefeningen ............ 
56" Praktische oefeningen ............ 

57. Tuinbouwconstructies ............ 

57' Praktische oefeningen ............ 
~-

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

P.MOERMAN 15 wo.: 16-18(1)(3) 

P. MOERMAN 12 21 ma.: 15-17(1) 

F. PAUWELS 8 9b llb 14c 15a 16 18b 20 di.: 9%-10%(1) 
/ 

F. PAUWELS 8 9b llb 14c 15a 16 18b 20 do.:16-18(1) 

\ ma.: 9V:z-ll%(1) 
F. PAUWELS 16 do.: 8V:z-10%(1) 

vrij d. : 1 ()1/2-12%( 1) 

F. PAUWELS 16 di.: 14-18(1) 

K. PETIT 9 14 mà.: 9%-10%(1) 

14 ma.: 16-17(2) 

K. PETIT 14 ma.: 14-19(1) 

K. PETIT 14a wo.: 8%-11%(2) 
"-4. vrijd.: 16-18(2) 

K. PETIT 12 14a 15b ma.: 10%-11 %(1) 
do.: 8%-1 ()1/2(2) 

K. PETIT · 12 14a 15b ma.: 14-16(2) 
_j 

(3) = eerste zeven weken (*)=plaats : Coupure, 533 

{ 



-
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

< 

I I Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B 
. I 

B 
7 8 - 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

~ 

58. We~n~uw _ ................. K. PETIT 11 14 wo.: 9%-10%(1) 
ab do.: 11%-12%(2) 

59. Zaadteelt van de groenvoedergewassen ... H.REYNTENS 10 di.: 14-15(2) 

59' Praktische oefeningen ............ H.REYNTENS 10 - di.: 15-17(2) 

I 6o. Houttechnologie (I) ............. J. SCHALCK 11 13 14a 18 vrijd.: 8%-10% (1) 
VI abc VI 
00 I 61. Houttechnologie (11) 

-
I ............ J. SCHALCK lld 45 uur/jaar 

I 

61' Praktische oefeningen ............ J. SCHALCK lld 15 uur/jaar 

62. Landbouwplantenteelt (11 b) ....... M. SLAATS 7 9a 10 13a 15a 18a di.: 8%-9%( 1) 
vrijd.: 16--17(1) 

62' Piaktische oefeningen ............ M. SLAATS 7 9a 10 13a 15a 18a wo.: 9%-10%(2) 
wo.: 10%-11%(1) 

63 Veredeling van de land~uw~wassen .... I M. SLAATS I I I 110 I I I I I I I - 1- I di.: 9%-10%(1) 
do.: 9%-10%(1) 

64. Luchtfotointerpretatie F. SNACKEN 8 16 17 .18 - wo.: 14-16(2) ........... . . 
64' Praktische oefeningen ............ F. SNACKEN 8 16 17 18 wo.: 16-18(2) 

65. Herbologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. STRYCKERS 7 9a 10 12 13 20 do.: 10%-11%(1) 

--· - di.: 8%-9%(2) 

65' Praktische oefeningen .......... ... J. STRYCKERS 7 10 12 13 20 . di.: 9Y2-12%(2) 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*)=plaats : Coupure, 533 



V'l 
V'l 
\0 

I 

-
' . 

Leergangen. . -

.. 

66. Zaadkennis ................. 

60' Prakti8che oefeningen ............ 

67. Werkingswijze van de pesticiden 
(partim : herbiciden) ............. 

68. Enzymenleer (deel 11) ............ 

69. Fytopathologische ecologie ......... 

70. Toegepaste planteziektenleer (deel 11 : 
tropische en subtropische streken) . . . . . 

70' Prakti8che oefeningen . . . . . . . .. . . . . 
-

(1) = eèrste halfja~ (2) = tweede halfJaar 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e ~oef landbouwkundig iilgenieur. (*) .. · ... 

Titularis te vo,lgen. 4oor de s(f:ldentf!n die als bijzonder vak gekozen hebbf!n . dagen. en uren . 

, B B .B B B . B B . B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 ·14 15 16 17 18 19 20 21 

J. STRYCKERS 7 10 12 14a vrijd.: 14-15(2) 
-

J. STRYCKERS 7 10 12 14a vrijd.: 15-16(2) 

~ 

c 
J. STRYCKERS 13 ma.: 16-17(1) 

L. V ANDENDRIESSCHE 21 ma.: 8Vz-10V2(1) 
I 

N. 13 do.: 87'z-9Vl(1) 

N . 8 13b 16 wo.: 8Vz-10~1) 

N . 8 13b 16 do.: 14-16(1) 

- - . 
I 

I 

(*) = plaats : Coupure, 533 



- . 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proeflandbouwkundig ingenieur(*) 
- ' . 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

B B B B B B B B B B B B B B B 
' 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

71. Werkingswijze van de pesticiden 
(partim: fungiciden) . . . . . . . . . • . . N. 13 ma.: 9%-10% (1) 

72. Economische aardrijkskunde . . . . . . . . A. VAN LANCKER 15 17 za.: 8%-9%(1) 

73. Landbouwsociologie .. 1• • • • • • • • • • . A. VAN LANCKER • 15 17 za.: 9%-127'2(1) 

1 74. Tuinbouwmachines . . . . . • • . . . . . . J. VAN LANCKER 12 13a 15b ma.: 8%-9%(1) 
v. do.': 11%-12%(1) 
0\ 

~ 74' Praktischeoefeningen ............ J. VAN LANCKER 12 13a 15b do.: 17-18(1) 
vrijd.: 17-18( 1) 

75. Arbeidsleer . . • • . . . • . . . • . . . . . J. VAN LANCKER 16 di.: 10%-11%(1) 

76. Bosbouwtechniek en bosexploitatie . . . . . M. VAN MIEGROET 11 vrijd.: 10-12 (1) 

77. Bospolitiek •.•.............. M. VAN MIEGROET 11 , 15 17 do.: 11%-12%(1) 
vrijd.: 1 0%-12%(2) 
vrijd.: 14-15(2) 

77' Praktische oefeningen . . • . . . . . . . . . M. VAN MIEGROET _ 11 vrijd.: 8%-10%(2) 

78. Vergelijkende bosbouw •.......... M. VAN MIEGROET 11 I ma.: 9%-11% (1) 
! _ J di:: _!4-18(i) _1 

, 

.. - c= 

~- - ~I)= •=te ~fja~~ -- - (2) =tweed~:~~:-~-- (*)=plots: Co~pme, 533 - - -- -- - - - ' l 



VI 
0\ -

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Prgef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leerg~ngen . Titularis te volgen. door de studt!nten die al~ bijzonder vak gekozen hebben . 

B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

78' Praktische oefeningen ............ .. M. VAN MIEGROET 11 

79. Biochemie (deeHI) ... .. .......... R. VAN PARIJS 

79' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . R. VAN PARIJS . 
80. Landbouwfinanciering . .......... A. VERKINDEREN 15 

81. Landbouwpolitiek . . . . . . . . . . . . . . A. VERKINDEREN 7 9a 10 16 

82. Landbouwprijzen ............... A. VERKINDEREN 15 

83. Marktkunde voor land- en tuinbouw-
produkten .................. A. VERKINDEREN 7 16 

84. Werkingswijze van de pesticiden: 
(partim : bactericiden) ............ J. VOETS 13 

85. Microscopische en microbiologische 
ontleding van voedingswaren (deel I) .... J. VOETS 9 

85' Praktische defeningen .............. J. VOETS 9 

86. Microbiologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ................. J. VOETS 

86' Praktische oefeningen ......... .... J. VOETS 

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken (4) =laatste acht Weken (*)=plaats: Coupure, 533 
(10) = zesde tot vijftiende week 

B B B 1-B B 
17 18 19 20 21 

21 

21 

21 

20 

20 

I 

dagen en uren 

vrijd.: 14-17(2) 
vrijd.: 14-18(1) 

dL: 11%-12Vl(l) 
di.: 8Vl-9%(2) 

ma.: 14-18(2)(3) 
do.: 14-18(2)(3) 

do.: 10Vl-11%(1) 

vrijd.: 8Vl-9%( 1) 
do.: 16-18(2)(4) 

vrijd.: 10%-12%(1) 
do.: 10%-11%(2) 

ma.: 8V:t-11 Vz( 2) 
vrijd.: 14-15(1) 

ma.: 10%-11Vl(1) 

vrijd.: 9V:t-10%(1) 

wo.: 14-18(1)(3) 

do.: 8-9%(1)(10) 

ma.: 14-18Vl(1)(10 
vrijd.: 13%-18V2(1) 



-1 :;--.,..-~-= . ~- ·~ - . - - ~ ~ -~ - . ~ .. ---- ~· - ---
FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN ;,. 

I 

i 

' 3e Proef landbouwkundig fugtmieur (*) -

Leergangen · Titularis te volgen. door de student~n qie als bijzonder vak gekozen ~ebben dagen en uren 

~ 

- B B B B B B B B B B B B B B B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -- --~ - ---

87. Oefeningen op de proethoeve · . . . . . . . . 7 9 13 18 - wo.: ~12 

88. Behandeling van drinkwater ......... F.BOSCH 20 za.:- 8~10(1)(9) 

89. Oorzaken van milieuverontreiniging 
partim : industriële ............. G. FROMENT 17 20 ma.: 8~10(1)(3) 

I partim : landbouwtechnische ........ R. KIPS 17 20 ma.: 10-11Vz(2)(12 
VI 

partim : samenleving 
.. 

17 20 5 uur/jaar 0\ ............ A. VAN MEIRHAEGHE 
N 

I 90. Technologie van de zuivering van industriële 
en huishoudelijke afvalwaters ........ F.BOSCH 20 za.: 8~10(1)(14) 

91. Biologische en microbiologische aspecten -
van het waterzuiveringsproces 
partim : biologische .............. A. GILLARD 20 ma.: 8V2-10(1)(11) 

partim: microbiologische .......... J. VOETS 20 do.: 8-9W1)(11) 

--r .. 

(1) = eerste halfjaar (12) =vijfde tot elfde week ~ 

(2) = tweede halfjaar (9) = eerste vijf weken 
(3) = eerste zeven weken ( 14) = zesde tot twaalf de week 
(11) =eerste vier weken (*) = Plaats : Coupure, 533 _-=:_ ::-:-· -::-- =- -- =-==---=-----..:..._- -= .. -:-.: -- -::-...:..- - - .. ;;;; - .:;;...- .. - -- ~ 

-- .. - -. -

I --· ---- - ------~-

De studenten kunnen, mits toestemming Mln de faculteit en TUl inschrijving voor het examen bij de pedel naar keuze examen afleggen over één of meer cursussen die voorkomen 
op de leerplannen van de wettelijke graden Mln de faculteit. Zij zijn gehouden hun ke14e, .mr 1 september van het kalenderjtlllr, WQQrin zij de 3e proef tlllnvatten,' ter 
goedkeuring mede te delen illln de deken Mln de faculteit. 

--
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FACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN ' 

~ le Proef ingenieur voor de scheikunde. en de land~uwindustrieën 

Leergangen . Titularis maandag . dinsdag . woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

1. Theoretische en fysisc4e scheikunde 
(1e deel) ................... L. BAERT 9%-11%(2) Coupure, 533 · 

2. Algemene analytische scheikunde 11%-12%' 11%-13 . 
(1e· deel) ................... A.COTTENIE (1)". 

./ 
(1) Coupure, 533 

2' Praktische oefeningen ............ A.COTTENIE 14-18 8%-12%(2) . 
(2){6) 14-18(2) Coupure, 533 

3. Bemestingsleer ............ _ .... A.COTTENIE Slh-10%(2) Coupure, 533 

4. Bodemfysica (1e deel) ............ M.DEBOODT 8%-9%(1) Coupure, 533 

5. Agrarische bodemkunde ........... L. DE LEENHEER 8%-9%(1) 1()1/:~;-11% 

(2) Coupure, 53 3 

5' Praktische oefeningen ............ L. DE LEENHEER ' 14-18 
(2)(5) . . Coupure, 533 

6. Hydraulica (1e deel) ............. G .A. HEYNDRICKX 1()1h-l1Vz 
(1) Coupure, 533 

6' Praktische oefeningen ............ G.A. HEYNDRICKX 11 Vz-12% 
(1) Coupure, 533 

7. Organische scheikunde (1e deel) ....... N.SCHAMP 9Y:~;-10Vz · 1()1/:~;-11% -
(1) (1) Coupure, 533 

7' Praktische oefeningen ; •• ~ ! , • ·-: ~ •••• N.SCHAMP 14-17 14-18 14-18 14-18 
(1)(3) (1)(3) (1)(3) (1)(3) Coupure, 533 

8. Algemene plantenteelt (3e deel) ....... M. SLAATS llY:~;-121/z 91/z-1 0%(1) 
(1) Coupure, 533 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =eerste 7 weken (5) =om de veertien dagen eerste donderdag ,(6) =om de veertien dagen tweede donderdag 
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FACUL TElTVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
. 

le Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 
.. 

Leergangen Titularis rruuzndag dinsdag . woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

9. Enzymenleer (1e deel) ............ L. V ANDENDRIESSCHE 8%-9%(1) Coupure, 533 

10. Biochemie (1e deel) . . . . . . . . . . . . . R. VAN PARIJS 9%-10% 9V2-10lf2 9%-10% . 
(1)" (1) (1)" Coupure, 533 · 

10' Praktische oefeningen ............ R. VAN PARIJS 14-17 14-18 14-18 
(1)(4) (1)(4) (1)(4) . Coupure, 533 · 

11. Toegepaste biometrie en steekproef-

I technieken ...... : ........... G. VANSTEENKISTE 17-18(1) Coupure, 533 · 

V\ 11' Praktische oefeningen G. VANSTEENKISTE 18-19(1) 14-15(2) Coupure, 533 0\ ............ 
~ 

I 12 _Mikrobiologie ................ J. VOETS - 8Yz-9%(2) 8V2-9lf2(2) Coupure, 53 3 

12' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 14-18(2) · Coupure, 533 

.. --

-

-

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen 
over één of meer cursussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de faculteit. 
Zij' zijn gehouden kun keuze, vóór 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de 1 e proef aanvatten, ter goedkeuring mede te delen aan 
de deken van de faculteit. _-'---'- =- _ -· _____ --==---=-- _ , _·__ _ _ _ _ .. ~ _ _ _ _ • _: - .. - =..~. ---~ ----I m = ~nre hilij~ ( 2) = tweede halfjaar (4) =laatste 8 weken 

... 

-
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FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN ' 

2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1. Theoretische en fysische scheikunde · 8Yz-91fz 8V2-9Yz 
(2e deel) . . ................... L. BAERT (2)(3) (2)(3) 

1' Praktische oefeningen ........ . ... L. BAER_T 14-18 
(2)(3) 

2. Algemene analytische scheikunde 10V2-11V2 
(2e deel) . . .. ................. A. COTTENIE (1) 

2' Praktische oefeningen ....... .. .... A. COTTENIE 1Qlh-12V2 
(2)(3) 
14-18 
(2)(3) 

3. Analytische agrochemie (1e deel) ...... A. COTTENIE 81/z-1 0%(2) 

3' Praktische oefeningen ............ A. COTTENIE 8Yz-13 
(2)(4) 
14-18 
(2)(4) 

4. Levensmiddelenchemie . ....... . .. H. HENDRICKX 91fz-1()lh(1 1 01/z-111/z 
(1) 

4' Praktische oefeningen ........... . H. HENDRICKX 14-18 
~ 

(1)(3) 

5. Fundamentele technologie (le deel) ..... Germ. HEYNDRICKX llVl-121/z 111/z-12Yz 
(2) (1) 

-5' Praktische oefeningen ............ Germ. HEYNDRICKX 91/z-12Yz 
(2)(6) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) =eerste 7 weken (4) =laatste 8 weken (6) = eerste 5 weken 

zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 5 3 3 

Coupure, 533 

· Coupure, 533 
' 
Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 
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FACULTEITVAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen 1ïtularis maandag . dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

I 6. Fytofarmacie (1e deel) ........... R. KIPS .. 11%-12% · 11%-12% 
(1) (1) Coupure, 533 · · 

6' Praktische oefeningen ............ R. KIPS 8Y~13 
(2)(3) . 

j 
14-16 

I 
(2)(3) ·.' Coupure, 533 · 

I 7. Algemene voe<ingsleer ........... J. MARTIN ~Y~11Y2(1) Coupure, 533 · 
Ul 
0\ 8. Organische scheikunde (2e deel) . . . . . . . N.SCHAMP 91/z-1~1) 8Yz-9lh(l) Coupure, 533 0\ ., 

I 8' Praktische oefeningen N.SCHAMP 14-18 14-19 14-18 ............ 
l (1)(4) (1)(4) (1)(4) Coupure, 53 3 · 

j 9. Microscopische en microbiologische 
ontleding van vóedingswaren (1e deel) ... J. VOETS 8Yz-10%(1) Coupure, 533. · 

· 9' Praktische oef~ingen ............ J. VOETS 14-18 
(1)(3) Coupure, 53 3 

10. Toegepaste microbiologie (le deel) ..... J. VOETS 10Y~11% 9Yz-10Yz(1) 
(1) Coupure, 533 

1 o· Praktische oefeningen ............ J. VOETS 14-18 14-18 
(1)(3)' (1)(3) Coupure, 533 

11. Industriële gistingen (le deel) ........ A. WILSSENS 101h-lllh . 111/z-12% 
(2) (1) Coupure, 533 

~--·-~"'j 

11' Praktische oefeningen - . -· - ; . ·- ---- =----=--···-· --~-

A. WILSSENS 14-18(2) Coupure, 533 ---............ 
(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = eerste 7 weken (4) =laatste 8 weken 

De studenten kunnen, mits toestemming pan de faculteit en na inschrijving roor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen over één of meer curmssen die 
voorkomen op de leerplannen pan de wettelijke graden van de faculteit. Zij zijn gehouden hun keuze roór 1 september pan het kalenderjallr, waarin zij de 2e proef aJlnpatten, . . 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

LeeriPngen __ Titularis maandag dinsdag _woensdag qonderdag vrijdag zaterdag 

I. CURSUSSEN VAN DE ~ 

GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN 
1. Organische scheikunde (3e-deel) . . . . . . . N.SCHAMP . 8Y~t0%(1)" . 

2. Fytofarmac:ie (2e deel) ........... R. KIPS 10Yl-11~(1) -

3. Fundamentele technologie (2e deel) ..... Germ. HEYNDRICKX 16-17(2)" . 

3' Praktische oefeningen - - - Gèrm. HEYNDRICKX 16-18 ............ " ·-
(2)(3) 

4. Nijverheidsnatuurkunde (partim : koelproces-
sen, luchtconditionering, droogprocessen) P.MOERMAN " 15-17(1) 

5. Nijverheidsnatuurkunde (partim : 11 Y.l-12Y.l 
warmteoverdracht) ............. Germ. HEYNDRICKX (1) 

6. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten- 11Yz-12Yl: 9Y.l-10Y.l 
technologie (1e deel) ............ H .. HENDRICKX (1) (1) 

-··· 
6 • Praktische oefeningen ............ H. HENDRICKX 1 ()1/z-12Yl 

(2)(3) . 

7. Nijverhei~rganisat:ie ............ F.DERWAEL 1()1/z-11 Y.2 8Yz-9Y.2 
(1) (1) 

- : - -- -- -- - .~· . 

(1) = eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar (3) =eerste zeven weken 

Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 · · 

Coupure, 533 · 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533" 

Coupure, 533 

Coupuré, 533 · 

- . 
.. 
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FACUL TElT VAN DE L~TDBOUW~TENSCJf APPF.f'T 

3e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen 

11. GRONDIGE STUDI.E VAN DE FUNDAMEN
TELE EN TOEGEPASTE ASPECTEN VAN 
EEN DER HIERNA VERMELDE VAKKEN 
OF VAN DE TECHNOLOGIE VAN EEN 
LANDBOUWNIJVERHEID : 

Eén of meer cursussen uit deze vakken, naar 
keuze vast te stellen in gemeenschappelijk 
overleg · met de promotor van het werk van 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag 'donderdag' vrijdag I zaterdag 

1 I einde van studiën, omvattende ongeveer 355 
Vt uur. 
0\ 
00 

I I Vak: 

Theoretische en fysische scheikunde 
Analytische scheikunde ..... . 
Organische en biologische scheikunde 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde 
Industriële biologie en industriële microbiologie 
Industriële natuurkunde ......... . 
Ingenieurstechnieken . . . . . . . . . . . . 
Technologie en bedrijfsleiding van landbouw
en voedingsnijverheden . . . . . . . . . . . 

~ dagen en uren later te bepalen 

De studenten kunnen, mits toestemming van de faculteit en na inschrijving voor het examen bij de pedel, naar keuze examen afleggen 
over één of meer cursussen die voorkomen op de leerplannen van de wettelijke graden van de façulteit . . 
Zij zijn gehouden kun keuze, voor 1 september van het kalenderjaar, waarin zij de Je proef aanvatten, ter goedkeuring mede te delen aan 
de deken van de faculteit. 

Plaats 

Coupure, 533 



VI 
o
\0 

I 

F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. in de landbouwwetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Dè bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der inrichtingen 
van het hoger technisch onderwijs 
(landbouwonderwijs) (*) · .......... G. GENIE 17-18 

2 .. De algemene methodenleer (tweejaarlijkse 
cursus)(**) (wel in 1975-1976) ....... A. COTTENIE 

3. De organisatie en methoden van het 
technisch onderwijs(*) ........... W. DE COSTER 18-19 

-
4. De proefondervindelijke opvoedkunde(*) R. VERBIST 17-18% 

5. De geschiedenis der opvoedlcJlnde (twee · 
jaarlijkse cursus)(**) (niet in 1975-1976) .. K. DE CLERCK 

.. 

(*) = te volgen door vijfde jaar 
(* *) = te volgen door de studenten van het vierde en het vijfde jaar 

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 

17V2-19% 
(1) Coupure, 533 

Coupure, 533 

H. Dunantl., 1 
! 

17-19(1) Blandijnberg, 2 

-



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Speciale studiën in de fytofarmacie en de fytiatrie 

. -
maandag I dinsdag I woensdag !donderdag I vrijdag ·I zaterdag 

.. Leergangen Titularis Plaats 

/ -

1. Toegepast~ insektenecologie ........ A. GILLARD 71fz uur/jaar Coupure, 533 

2. lnsekten- en fytopathologische ecologie, 
partim : tytopathologische ecologie . . . . . J. VAN HOLDER · 15 uur/jaar Coupure, 533 

3. Grondige studie van de chemische stoffen, 
gebruikt in. de fytofarmacie ......... R. KIPS 221fz uur/jaar Coupure, 533 

-
4. Werkings-wi.jze van de pesticiden, partim : J 

I insecticiden 0 0 0 0 I I I I I I I I I 0 0 0 0 A. GILLARD 7Yz uur/jaar Coupure, 533 
Ul 

. ......:J 
5. Werkingswijze van de pestic!den, partim : 0 

I herbiciden .................. J. STRYCKERS 15 uur/jaar Coupure, 533 

6. Werkingswijze van de pesticiden, partim : 
bactericiden ................. J. VOETS 15 uur/jaar Coupure, 533 

7. Werkingswijze van de pesticiden, partim : 
fungiciden . . . . . . . . . . . . , . . . . . . · J. VAN HOLDER 15 uur/jaar Coupure, 533 

8. Rendering van de fytofarmaceutische ..... 

behandelingen . . . • . . . , ·. . . . . . . . R. KIPS 71fz uur/jaar Coupure, 533 

9. Fabricatie en controle van de pesticiden ... R. KIPS 15 uur/jaar Coupure, 533 

9' Praktische oefeningen ............ R. KIPS \ 
15 uur/jaar Coupure, 533 

...... 
; •. 

- ---- - --...=....=... -=--=-=-===- - -===-=::. .. :=::;::;;;.--= =:-.:.~ -- __ -.;. -- _..___- --;:,:;;;;;;:;;;;-....;:;;;: .:..,._.;;;_ _---;:;..... _;..::_-;;;- .:;; .. -----; - - . - ~ -· .. .. - ~ 
. - ~ ... ---~~--~ 
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F ACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Licentie in de landbouwontwikkeling 

A. Het leerplan van de licentie in de landbouwontwikkeling omvat 1000 uur theorie en praktische oefeningen, verplicht te kiezen uit de diverse leerplannen ter 
verkrijging van één der graden van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën zoals deze leerstof gedoceerd wordt 
aan de Faculteit van de Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent. Voor de keuze is de goedkeuring van de examencommissie vereist. 

B. Uit dit leerplan kunnen, mits de examencommissie haar goedkeuring verleent, een aantal cursussen van maximum 300 uur theorie en praktisché oefeningen 
vervangen worden doQr een of meerdere cursussen van gezamenlijk ten minste dezelfde duur, te · kiezen uit een of meerdere leerplannen ter verkrijging van een der 
graden van licentiaat, doctor, ingenieur of apotheker die aan de Rijksuniversiteit te Gent worden uitgereikt. 

:G I é. Evenwel mag in het volledige leerplan geen enkele cursus worden opgenomen die reeds deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van de graad op grond 
- waarvan toegang tot de licentie in de landbouwontwikkeling werd verkregen. 

D. Het examen voor de graad van licentiaat in de landbouwontwikkeling omvat twee gedeelten en ten minste twee jaar studie. De verdeling van de inhoud van het 
leerplan over die twee jaar wordt door de bevoegde examencommissie bepaald. 

E. De examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij één of meer van de cursussen van hun leerplan. 
Deze verhandeling moet aan de examencommissi:_ vóór de door haar vast te stellen datum worden voorgelegd . 

...... 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Vrije l~ergangen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

1. Additieven in levensmiddelen ......... J. DESEVERE 17-18% (2) 

2. Bepaling van residu•s van vesticiden ..... W. DEJONCKHEERE 17-18~ (2) 
(10 weken) 

. . 
/ . 

' 

. 

- --· - - --- - - -- - -- . - -- =---·==: - - - - - -· - - --- ·- . - - - - - .....;:;:. - - - -- . 

(2) = tweede halfjaar 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

Coupure, 533 
. / 

Coupure, 533 

-
n 

- - -- ---



FACULTEIT VAN DE FAF.MACEUTISCPE WETENSCHAPPEN 

(K B. van 15 juli 1970) 

De Pintelaan 135- Tel. 22.57.41 

\ 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN. 

De Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen verleent de 
volgende wettelijke en wetenschappelijke graden en diploma's : 

A. WETTEliJKE GRADEN 
- _Kandidàat in de farmaceutische wetenschappen 
-Apotheker 
- Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de farmaceutische weten-

schappen 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 
- Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs 
- Doctor in de farmaceutische wetenschappen 

C. POSTGRADUAAT CYCLUSSEN (*) 
- Industrie-a pothek er . 
- Apotheker-spedalist in de analyste van geneesmiddelen 
- Apotheker-specialist in de medische analyse 
- Apotheker-specialist in de radioactieve geneesmiddelen en radioprotectie 
- Specialisatiegetuigeschrift in de toxicologische ontledingen 

_ - Specialist kliniek-apotheker 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

A. WETTELIJKE GRADEN 
cf. pag. 9 en volgende. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

1. Tot de aggragatie voor het hoger secundair onderwijs in de farmaceutische 
wetenschappen : de houders van een Belgis "eh wettelijk of wetenschappe
lijk diploma van apotheker. 

2. Tot het doctoraat in de farmaceutische wetenschappen : de houders van 
een Belgisch diploma van apotheker of van een gelijkwaardig buitenlands 
diploma. 

C. POSTGRADUAÁ T CYCLUSSEN 

1. Tot de aanvullende specialisatiestudiën voor : 
1. industrie-apotheker; 

( •) Deze postgraduaat-cyclussen zijn wetenschappelijke graden. 

-573-



2. apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen; 
3. apotheker-specialist in de medische analyse; 
4. specialist kliniek-apotheker; 
- de houders·van het wettelijk of wetenschappelijk diploma van apothe

ker. 

2. Tot de graad van apotheker-specialist in de radioactieve geneesmiddelen en 
radioprotectie : de houders van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van apotheker of van een daarmee krachtens wettelijke be
palingen gelijkgesteld buitenlands diploma. 

3. Tot de specilisatiestudie in de toxicologische ontledingen : de houders van 
het diploma van apotheker-specialist in de medischè analyse. 

u VERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen : omvat twee 
· proeven en tenminste twee jaar studie. 

b) De graad van apotheker : omvat drie proeven en tenminste drie jaar studie. 

c) De aggragatie voor het hoger secundair qnderwijs in . de farmaceutische 
wetenschappen : het examen mag gelijktijdig met het examen van 
apotheker worden afgelegd na tenminste één jaar studie. 

De examinandus moet bovendien in het openbaar twee lessen geven 
over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het hoger secundair onderwijs. 

d) Het doctoraat in de farmaceutische wetenschappen : het examen gaat over 
een enig examen en tenminste één jaar studie, die aanvangt met .het tijstip 
waarop het diploma van apotheker of de gelijkwaardige titel verkregen 
wordt. Gedurende dit jaar moet' de kandidaat een universitair labora
torium bezoeken en een persoonllijke opzoeking doen. 
Bewust examen behelst het indienen en de openbare verdediging van een 
oorspronkelijke en onuitgegeven geschreven of gedrukte verhandeling over 
een wetenschappelijk vraagstuk dat betrekking heeft op één der leer
vakken welke ·op het programma van het examen van apotheker voor-
komen. · 

e) Het getuigschrift van aanvullende specialisatiestudiën kan bekomen 
worden onder de volgende voorwaarden : 

· 1) het getuigschrift van industrie-apotheker (na tenminste één jaar studie 
· en één examen); ) · · , 
2) het getuigschrift van apotheker-specialist in de analyse van genees

middelen (na tenminste één jaar studie en één examen); 
3) het getuigschrift van apotheker-specialist in de radioactieve genees

middelen ert radioprotectie (na tenminste één jaar studie en één 
exa:q1en); 

1 

4) het getuigschrift van apotheker-specialist in de medische analyse (na 
tenminste twee jaar studie en één examen, met inbegrip van een stage 
lopende over 4maand); 

-574- . 



-s) het getuigschrift van specialisatiestudie in de toxicologische ontledingen 
(na tenminste één jaar studie en na het afleggen van een enig examen). 

6) het diploma van specialist kliniek-apotheker (na tenminste één jaar 
studie en één examen). 

f) De aggregatie voor het hoger onqerwijs in de farmaceutische weten
schappen: ni~mand mag zich aanmelden voor het examen van ·geaggre
geerde voor het hoger ·onderwijs, zo bij niet sedert tenminste twee jaar de 
wettelijke graad van apotheker heeft verworven, overeerlkomstig de ge
coördineerdè wetten van 31 december 1949. Mogen zich insgelijks voor 
bedoeld examen aanmelden, de titularissen vah de graad van apotheker, 
bekomen onder het stelsel van de wet van 10 apri11890- 3 juli .I891. 

-575-



_, FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

le Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats ! 

-

1. Overzicht der wijsbegeerte (lögi'ca, zielkunde 11%·12% 
en zedenleer) ................ E. VERMEERSCH (1) Blandijnberg, 2 

.. 
2. ~egrippen van hogere wiskunde en statistiek P. DINGENS 10-11(1) 10-11(2) Led., 35 

2'. Praktische oefeningen ............ P. DINGENS 14-16 of 
16-18 Krijgslaan, 271 

3. Proefondervindelijke natuurkunde ..... A. LAGASSE 10-11%(1 10-11%(2) 10-13 Led., 35 
I 

90 uur/jaar 

Vl 3'. Praktische oefeningen ............ A. LAGASSE 67% uur/jaar in groepen (4e t.e.m. 20e week) Led., 35 
-l 
0\ 

I 4. De algemene scheikunde, partim : 8%-10 10-11V2 
anorganische . . . .. . . . . . . . . . . . . . Z. EECKHAUT 8%-10 (l)of(2) (1) Led., 35 

4'. Praktische oefeningen ............ Z. EECKHAUT 60 uur/jaar in groepen Led., 35 
-

5. Dierkundige biologie ............ A. COOMANS 11V2-13(1) 11%-13(1) Led., 35 

5'. Praktische oefeningen ............ A. COOMANS 32 uur/jaar in groepen Led., 35 

- -. 
-

.. 

~ 

~-. =~ "(!)=eerste halfjaar 

- - -- - - - -· ~:.--=-------=-=-=---- ---=--=-- .. - . - --- . - -- - _-:;;; : - :;--=-- --:--=--=--=-===-= ----- ~ 

(2) = tweede halfjaar 

-



Vl 
'-l 
'-l 

I 

' 

1 

' : 

I 

I 

' 

FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de fannaceutische wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1. De algemene scheikunde, partim : organische M.VERZELE 10-11Yz(1 ... 10-llYz(l) 10-11 Yz(1) 
10-11Yz(2) 
(10 weken 

1 '. Praktische oefeningen ............. M.VERZELE 60 uur/jaar in groepen dinsdag- of donderdagnamiddag 

2. Plantkundige biologie ............ J. MATON 8Yz-10(1) 10-11(2) 8%-10(1) 
~ 

2'. Praktische oefeningen ........... . . J. MATON 30 uur/jaar_in groepen (1) 

3. Botanische inleiding tot de farmacognosie .. P. BRA~CKMAN 10-11 Yz(2) 
(10 weken 

3'. Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 30 uur/j.aar in gro~pen _(2) 

4. Algemene biochemie ............ A. LAUWERS 10-11 Yz(2 81/z-10(2) 

4'. Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS 
45 uur/jaar (2) 

5. Begrippen van menselijke fysiologie en 
anatomie .................. E. LACROIX 14-16(2) 14-16(1) ~ 

5'. Praktische oefeningen ............ E. LACROIX 30 uur/jaar in groepen (2) 

-

-. -- - . . 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar 

~ 

Plaats 

Led., 35 (1) 
Plat., 22 (2) 

K.rijgslaan, 271 

Led., 35 

Led., 35 I 

Led., 35 

Farm. Inst. A.Z. 

Led., 35 

Harelbekestr. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

' 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

1~ Graad apOtheker 

· ' 
~ Leergangen Titularis maandag dinsdag 'WOensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats . 

1. De kwalitatieve en kwantitatieve analy-
tische ·chemie, partim : algemene analyse · . .. A. CLAEYS 10-11%(1) 8%-10(1) Farm. Inst. A.Z. 

r. Praktische· oefeningen ........... ' A. CLAEYS 20 uur per week, 10 weken 
(van le tot lOe week) Harelbekestraat 

2. Anorganische farmaceutische scheikunde .. P. DE MOERLOOSE 8%-10(1) Farm. Inst. A.Z. 

2'. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 20 uur per week; 3 weken 
(van lle tot 13e week) Harelbekestraat 

I 
Vl 3. Organische farmaceutische scheikunde ... P. DE MOERLOOSE 10-11Y2(2) 8%-10 Farm. Inst. A.Z. -.....) 
00 

-I 3'. Pr~ktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 22Yz uur per week, 8 wek~n 
(van 14e tot 21e week) Harelbekestraat 

4. Farmacognosie ............... P. BRAECKMAN 8Y2-lO 8Y2-l0(2) Farm;. lnst. A.Z. 

4'. Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 20 uur per week, 6 weken 
(van 25e tot 30e week) Farm; Inst. A.Z. 

5. Fysische farmacie .............. A. LAUWERS 9-10(2) 
11 Yz-12Yz(2) Farm. lnst. A.Z. 

5'. Praktische oefeningen ............ A. LAUWERS 20 uur per week, 3 weken 
(van 22e tot 24e week) Harelbekestraat 

~~~~--~ ~-~----~- ~ o-.·--- - - - - --. - ·- -- - - .=-...:.=--=--=-=--=- ------=-= =--=-==- -=--=-.:.-=-=---=---==-...:..=..=.....-:... -= =--- ------- - - - - - - -- ---- ---\ 

(1) = eerste halfjaar 
' 

(2) = tweede halfjaar 



VI 
.....,J 
\0 

I 

F ACULTElT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

l 

2e Graad. apotheker 

Leergangen Titularis maandag dinsdag YJ!H!nsdag donderdag vrijdag zaterdag 
! 

~ I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De kwantitatieve analytische chemie, 10o/.r12~ 

partim : instrumentele analyse ....... A. CLAEYS (1) 9-10%(1) 
-

t 1' Praktische oefeningen . . .. . ....... A. CLAEYS 20·uur per week, 5 weken (van 7e tot lle week) 

l 2. Organische farmaceutische scheikunde .. . P. DE MOERLOOSE 9-10Vz(l) 

I 
3. Ontleding van geneesmiddelen . . . .• . . . . P. DE MOERLOOSE 9-10%(2) 

3' -PraktiSche oefeningen . . . . . . . . . . . . . P. DE MOERLOOSE 20 uur per week, 3 weken (van 18e tot 20e week) 

4. De begit)selen der gezondheidsleer in verband 
met het onderwijs in de farmaceutische 107'4-12~ 107'4-12~ 
wetenschap'}>en . . ............. J. PUCK 

J 
(2) (2) 

; 5. De beginselen der bacteriologie ....... J. PUCK 

~ 5' Praktische oefeningen ............ J. PUCK 22% uur per week, 6 weken (van 21e tot 26e week) 
~ 

!I 6. Vermengingen en vervalsingen _van 9o/.rll~ 1~-11* 
levensmiddelen ............... N. (1) (1) 

6' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 20 ~ur per week, 6 weken (van 12e tot 17e week) 

7. Medische biochemie .............. A. DE LEENHEER 8Yz-9Vz(l) 9-10(1) 
llYz-12% 

(1) 

7' Praktische oefeningen ......... . .. A. DE LEENHEER 20 uur per week, 6 weken (van 1e tot 6e week) 

8. Faimacologie ................ G.DE 9-10%(2) 9-10%(2) 
VLEESCHHOUWER 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede ha1Ïj3.a1' 

Plaats 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Apotheekstr., 1 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. Inst. A.Z .• 

Farm. I~st. A.Z. 



FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

- 2e Graad apotheker ~~ 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag' zaterdag Plaats 
~ -

-
-

8' Praktische oefeningen ..... . ...... G.DE J.F. enÇ. 
VLEESCHHOUWER . 30 uur/jaar HeymaJ'is Inst. 

- A.Z. 

9. Galenische en magistrale farmacie ...... P. BRAECKMAN 10%-12% 
(2) 9-10%(2) Farm. Inst. A.Z. 

10. Begrippen over medische hulp bij 12%-13% 
noodtoestanden ............... F.DEROM 

~ 
(2) Farm. lnst. A.Z. 

I .. .. 
VI 10' Demonstraties F. DEROM - (6 weken) Farm. lnst. A.Z. 00 ........ . ....... 
0 ,. 11. FACULTATIEVE CURSUS - -

11. Microbenleer toegepast op de levensmiddelen N. 17Vz-19(1) Farm. Inst. A.Z. 

. ' 
' 

'· 

! 
t 

~---~~ ~~ --~~ ~~~~ ---=~-= =~~ - - - - - - .. ;;;;· . .;.. -- .. -· -;_- :.:;..:...... --=------=-=-.:..-:-=.-_-=:....."-";--=--=- -==-=-- -~ --M-- - --- - --- ... - . ·-- ,;;--_--;;-...;;;;;:.~ --... 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 



VI 
00 
........ 

FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

3e Graad apotheker -
Leergàngen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

1. Farmaceutische wetg~ving en deontologie ... P. BRAECKMAN l (25 uur) Farm. Inst. A.Z. 
16-18(1) 8%-1 OYz( 1) 

2. Galenische en magistrale farmacie ....... P. BRAECKMAN (35 uur) Farm. Inst. A.Z. 

2' Praktische oefeningen ............. P. BRAECKMAN 40 u per week, 5-weken (dagen en uren later te bepalen) Farm. lnst. A.Z. 

3. Toxicologie .................. A. HEYNDRICKX 14-15%(1) 11-12%(1) J. Kluyskensstr., 27 

3' . Praktische oefeningen over toxicologie .... A. HEYNDRICKX 24 u. per week, 5 weken (1) J. Kluyskensstr., 27 

, 

-

Niermnd kan zich voor de derde proef aanmelden, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij een regelmatige stage in een 
apotheek heeft volbracht van ten minste zes maanden, te berekenen vanaf het ogenblik dat hij voor de eerste proef geslaagd is. De 
getuigschriften over de stage -worden uitgereikt en ondertekend door de stagem_eesters welke door de universiteit aanvaard zijn. 

~ 

.. . .. - - ' 

(1) = eerste halfjaar 
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FACULTEIT VAN DE F ARMACEUfiSCHE WETENSCHAPPEN 

V\ 
00 

1. 

2. 

3. 

4. 

4'. 

Leergangen 

De proefondervindelijke opvoedkunde ... 
De geschiedenis van de opvoedkunde(*) .. 
De algemene methodenleer.(*) . . . . . . . 

De bijzondere methodenleer toegepast op de 
farmaceutische wetenschappen ....... 
Praktische oefeningen ............ 

. . 
Aggregaat H.S.O. in de farmaceut~he wetenschappen 

Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 

R. VERBIST 17-19(1) 

K. DE CLERCK 

J. HOSTE ... 16Yl-18(2) 
(10 lessen) 

P. DE MOERLOOSE 17-18(1) 
_,_. 

. .. · . 

P. DE MOERLOOSE 18-19(1) 

vrijdag zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

· Plat., 22 

Farm. lnst. A.Z 

Farm. Inst. A.Z. 

N I . 
1 

De examinandi moeten bovendien in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen vooraf door de commissie aangeduid en gekozen uit het 
programma van het hoger secundair onderwijs. , 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van apotheker . . 

(1) =eerste haltjaar (*) = om de twee jaar ( 2) = tweede halfjaar 



VI 
00 
(J..) 

FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCJfAPPEN 

Industrie-apotheker (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag 
I 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Grondige ~ntleding van geneesmiddelen, 8%-9%(2) 

partiro : fysische en chemische methoden .. P. DE MOERLOOSE 10 weken) 
1 '. Praktische oefeningen ............ P. DE MOERLOOSE 200 u. (*) (1) 

2. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 8Y:z-9Yl(1) 
partim : micro-biologische methoden .... 1. PUCK . (5 weken) 

2' . . Praktische o~feningen ............ 1. PUCK 115 u. (*) (1) 

3. Galenische . technologie ........... .P. BRAECKMAN 1 (}.11 Y2(1) 

3 '. Praktische' oefeningen ............ P. BRAECKMAN 210 u~ (*) (1) 

4 .. Farmaceutische organische technologie ... G. GOETHALS 1(}.11 %(1) 
(10 weken) 

. ... 

4'. Praktische oefeningen ............ G. GOETHALS 210 u. (*) (2) 

5. Industriële-farmaceutische processen .... G. FROMENT 17-18%(1) 
(10 weken 

· 5'. Praktische oefeningen ............ G. FROMENT 200 u. (*) (2) 

6. Begrippen van histologie, fysiopathologie 
en biochemie van de huid en haar aan- ' 
hangseis in verband met cosmetologie - A. KINT 7% u.(*) .... 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Eén cursus te kiezen uit de volgende : 

1. Fytofarmacie .. . ............. A. HEYNDRICKX 15 u.(*) 
1 '. Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 210 u.(*) 
2. Radiofarmaca ................ A. HEYNDRICKX 15 u.(*) 
2'. Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICJ9C 210 u.(*) 
3 . . Mrivuqingen in bromatologie . :.: ~ · . · . . . . . . N. . 10 u.(*) 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 200 u.(*) 
- -- -------

(*) = jaaruren ( 1) = eerste halfjaar· ( 2) = tweéde halfjaar 

~ 

-

vrijdag zaterdag Plaats 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr. 1 

Farm. Inst. A . .Z. 

Farm. Inst. A.Z. 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 2 71 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan,' 271 

Farm. lnst. A.Z. 

-
· J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

Farm. Inst. A.Z. 

Farm. htst. ·A.Z._ j 
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~ FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Industrie-apotheker (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

4. Eén van de verplichte vakken van de secties 
"Apotheker-specialist in de analyse van -geneesmiddelen" en "Apotheker-specialist y 

in de medische analyse" ........... 
-) 5. Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS 15 u.(*) Plat., 22 

5'. Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 210 u.(*) Farm. lnst. A.Z. 
- . 

6. Hospitaalfarmacie .............. P. BRAECKMAN 15 u. (*) Farm. Inst. A.Z. 
I ~ 

V. 6'. Praktische oefeningen ............ P. BRAECKMAN 
00 

, 210 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 
.$:>. 

Industriële toxicologische normen in I 7. -
verband met bouw en exploitatiever-
gunningen en milieuhygiëne ......... A. HEYNDRICKX 10 u.(*) J. Kluyskensstr., 27 

7'. Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 30 u.(*) J. Kluyskensstr., 27 

8. Aanvullingen in de algemene biochemie ... A. LAUWERS 45 u.(*) Wolterslaan, 12 
~ 

8'. Praktische oefeningen ............. A. LAUWERS 120u.(*) Wolterslaan, 12 
~ 

9. Instrumentatie toegepast in het . -
45 u:(*) farmaceutisch onderzoek .......... A. LAGASSE Technicum 

9'. Praktische oefeningen ............ A. LAGASSE 240 u.(*) Technicum 

10. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen J. PUCK 45 u.(*) Apotheekstr ., 1 

1 0'. Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . J. PUCK 90 u. (*) ... Apotheekstr., 1 I lil.~ FACULTATIEVE CURSUSSEN 
::;.~;-

81>-10(1)1 
---

1141>-16(1)1 
= 

I 
---

I 
- -·- - = --

I. Inleiding tot industrieel beheer ....... A. VLERICK Plat., 22 

(*} = Jaaruren (1) =eerste halfjaar --



• V'l 
00 
V'l 

FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen (1 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Grondige ontleding van geneesmiddelen 8%-9%(2) 
partim : fysische en chemische methoden .. P. DE MOERLOOSE (10 weken) 

1' Praktische oefeningen ............ P. DE MqERLOOSE iOO u. (*) ( 1) (1' + 2' = 420 uur/jaar) 

2. Grondige ontleding van geneesmiddelen, 8%-9%(1) 
partim : micro-biologische methoden .... J. PUCK (5 weken) 

2' · Praktische oefeningen ... . ........ J. PUCK 115 u. (*) (2) (1' + 2' = 420 uur/jaar) 

3. Farmacologische biologische ijking van G.DE 9-10(1) 
geneesmiddelen ............... VLEESCHHOUWER (10 weken) 

3' Praktische oefeningen ............ G.DE 
VLEESCHHOUWER 105 u.(*) (1) 

4. Bacteriologische ijking van geneesmiddelen J. PUCK 8%-9%(1) 
(10 weken 

4' Praktische oefeningen ............ J. PUCK 105 u. (*) (2) 

5. Biometrie en statistiekleer .......... P. DINGENS \c 9-10(2) . 
- (10 weken 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Eén cursus te kiezen onder de volgende : 
1. Fytofarmacie . . . . . . . . . . . . . . . . A. HEYNDRICKX .. 15 u.(*) 

1' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . A. HEYNDRICKX 210 u.(*) 

2. Radiofarmaca ....... · ......... A. HEYNDRICKX 1? u.(*) 
---·- L___ --

( *) = Jaaruren (1) =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfjaar 

-

zaterdag Plaats 

Farm. lost. A.Z. 

Farm. lost. A.Z. 
' 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 

Aud. E. A.Z. 

Aud. E. A.Z. 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 

I Krijgslaan,_ 2 71 

J. Kluyskensstr., 27 

- . J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 



-
FACULTEIT VAN DE 'FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-s~cialist in de analyse van geileesmiddelen (1 jaar studie) 

Leergangen . . Titularis maandag I dinsdag I· woensdag lcfonderdagl . vrijdag I zaterdag Plaats 

' . 
2' Praktische oefeningen · . . . • . • . . • . • , . ·. A. HEYNDRICKX 210 u.(*) . J. Kluyskensstr., 2~ 

' 
3. Aanvullingen in bromatologie . . . .. .. . . . N . 10 u.(*)" ' Farm. Inst. A."Z. · 

I 

-
3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N . 200 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 

~· 

4. Eén van de verplichte vakken van de secties - -
"Industrie-Apotheker" en "Apotheker· 
specialist in de medische analyse ...... . 

' 
I S. . Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS 15 u. (*) Plat., 22 
V\ 
00 
0'\ s· Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 210 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 
I 

6. Aanvullingen in de algemene biochemie ... A. LAUWERS 45 u.(*) Wolterslaan, 12 

6' Praktische Oefeningen ............ A. LAUWERS 120 u.(~) 
~ 

Wolterslaan, 12 

7. Instrumentatie toegepast in het . -
farmaèeutisch onderzoek ..... . .... A. LAGASSE 45 u.(*) Technicum 

7' Praktische oefeningen .... . ...... ,• A. LAGASSE 240 u.(*) Technicum 

8. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen I. PUCK 45 u. (*) Apotheekstr., 1 

8' Praktische oefeningen ............ I. PUCK 90 u.(*) Apotheekstr., 1 

.. 

~-...::;.--:.::......:;; ~-- :" .;:;. ...;:;;..._-....:.=..-, -=-=·~· - --- =-===-- . ":"'""'_ .., ,---;._-.:...-== ~·-_-·--~_,_ ... ;; ;- -=.:.--=====-~ - - w ~---=--=---=-= - ~ ~ ;- =-=-=--~~-- - ..::,_,::;;....=.....~~--
"- - =--=-~- ~-;-

(*) = Jaarurén 
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FACUL~EIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialfit in de medische analyse (2 jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
' 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. A~nvullingen in de medische scheikunde .. A. DE LEENHEER 17-18Y2(1) 11-12%(1) 

1' Praktische oefeningen ............... A. DE LEENHEER 450 u .. (l) · 

2. Aanvullingen van de toxicologische . I scheikunde ................. A. HEYNDRICKX 9-10(1) 

2' ' Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 160 u. (1) 

3. Aanvullingen van bacteriologie, serologie en 8%-9% 
parasitologie ................. J. PUCK (2)(**) 

3' Praktische oefeningen ............. J. PUCK 600 u. (*) (2) (855 uur oefeningen) 

4. Beginselen der hematologie en hemostase A. VERMEULEN 14-15%(1 

4' Praktische oefeningen . . . . . . .. . . . . . A. VER.MEULEN 30 u. (1) 

5. Beginselen der fysiopathologie ....... N. (E. LACROIX) 15 uur/jaar 

6. Aanvullingen in de menselijke fysiologie . - N. (E. LACROIX) 15 uur/jaar 

11. CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Eén cursus te kiezen onder de volgende : - •' 

1. Fytofarmacie ................ A. HEYNDRICKX 15 u.(*) 

1' Praktische oefeningen A. HEYNDRICKX 
I 

210 u.(*) . . . . . . . . . . . . .. 
2. Radiofarmaca ................ A. HEYNDRICKX 15 u.(*) 

f - - - ·-- --
2' Praktische óefe,!lingen ............ A. HEYNDRICKX 210 u.(*) 

(*) = om de 2 jaar (1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(**)=gedurende 10 weken (om de twee jaar) 

-

zaterdag Plaats 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z. 

J. Kluysken!r 
str., 27 

J. Kiuyskensstr., 27 

J. Kluysken!r 

' str., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

Farm. lnst. A.Z. 

Farm. lnst. A.Z . 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 

J. Kluyskensstr., 27 
.. -

J. Kluyskensstr., 27 
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FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in de medische analyse (2 jaar studie) 
' ~ 

maandag I . d~sdag I· woensdag lelonderdag I . vrijdag I zaterdf!g 
I 

Leergangen · Titularis Plaats 

3. Aanvullingen in bromatologie . . . . . . . ' N . 10 u.(*)" Farm. In st. A. Z. 

3' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . . N • 200 u.(*) Farm. Inst. A.Z. 

4. Eén van de verplichte vakken van de secties 
"Industrie-Apotheker" en "Apotheker-
specialist in de analyse van geneesmiddelen" 

5. Aanvullingen in de analytische chemie ... A. CLAEYS 15 u. (*) Plat, 22 

5' Praktische oefeningen ............ A. CLAEYS 210 u. (*) Farm. Inst. A.Z. 

6. Aanvullingen in de algemene biochemie ... A. LAUWERS 45 u.(*) Wolterslaan, 12 

6' Praktische oefeningen ............. A. LAUWERS 120 u. (*) Wolterslaan, 12 

7. Instrumentatie toegepast in het 
fannaceu tisch onderzoék .......... A. LAGASSE 45 u.(*) Technicum 

7' Praktische oefeningen ............ A. LAGASSE 240 u.(*) Technicum 

8. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen J. PUCK 45 u.(*) Apotheekstr., 1 

8' Praktische oefeningen ............. J. PUCK 90 u.(*) Apotheekstr., 1 

" 
I 

-- --------.---..........-----

~ota: Alvorens tot het examen van apotheker-specialist in .de medische analyse te worden toegelaten moeten de examinandi door een getuigschiift bewijzen dat zij een 
stage van 4 maanden hebben volbracht in een universitair of aangenomen klinisch laboratorium. · 

( *) = jaaruren 
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Apotheker-specialist in d~ radioactieve geneesmiddelen en radioprotectie (1 jaar studie) / 

Leergangen Titularis maandag 1 dinsdag 1 woensdag 1 donderdag! . vrijdag 1 zaterdag · Plaats 

-
Radiochemie, dosimetrie en radioprotectie A. CLAEYS 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Practicum .................. A. CLAEYS 45 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Radiobiologie en stralingspathologie . . . . N . 25 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Practicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Radiotoxicologie en behandeling 
radioactieve afval ............... A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Practicum .................. A. HEYNDRICKX 25 uw/jaar Ac. Ziekenh. 

Bereiden, controle en gebruik van radio-
actieve geneesmiddelen ........... A. HEYNDR~CKX 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Practicum .................. A. HEYNDRICKX 210 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

Twee keuzevakken, te kiezen uit de 
specia~satiecursussen van het leerplan van 
apotheker-specialist in de medische 
analyse 

I ' 

I 

i 



-· FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Specialisatiestudie in de toxicologische ontledingen 

Leergangen . Titularis ~ndagl dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

r 

1. Grondige toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX i 
15 uur/jaar J. Kluyskensstr., 27 ... .. 

- 1'. Praktische oefeningen ... • ......... A. HEYNDRICKX 480 uur/jaar J. Kluyskensstr., 27 

2. Beginselen der geneeskundige en industriële 
toxicologie ............ .. .... . . A. DE SCHAEPDRYVER 25 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

2'. Praktische oefeningen ............ A. DE SCHAEPDRYVER 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

I 
3; Demonstraties van lijkschouwingen ..... F. THOMAS 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 
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Leergangen 

1. Hygiëne en sterilisatie van geneesmiddelen 

1' Praktische oefeningen .......... 
2. Radiofarmaca .. ............. 
2' Praktische oefeningen .......... 
3. Galenische technologie .......... 
'3' Praktische oefeningen .......... 
4. Aanvullingen van de toxicologische 

scheikunde ................ 
4' Praktische oefeningen .......... 
5. Aanvullingen in de farmacologie ..... 

5' Praktische oefëningen . ~ . . . . . . . . . . 

6. Aanvullingen in de menselijke fysiologie 
--

7. Ziekenhuisadministratie .. • / • ...... 
8. Beginselen der fysiopathologie ...... 

De studenten worden maar tot de examens toe-
gelaten nadat zij een stage van 250 uur vol-
bracht hebben in een door de Raad van Beheer 
op voorstel van de Faculteit van de Farmaceu-
tische Wetenschappen aangenomen kliniekapo-
theek of in een u~versitaire apotheek. 

FACULTEITVAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Specialist kliniek-apotheker 

Titularis (0) . maandag i dinsdag I W<Jf11>dag I donderdag i ~rijdag I zaterdag Plaats 
* 

J. PUCK 10 u. 

1. PUCK 60 u. 

A. HEYNDRIÇKX 20 u. 

A. HEYNDRICKX 50 u. 

P. BRAECKMAN 15 u. 
l 

P. BRAECKMAN 100 u. , 

~ . 
A. HEYNDRICKX -15 u. 

A. HEYNDRICKX 20 u. 

G.DE ~ 

VLEESCHHOUWER 60u. 

G.DE 
VLEESCHHOUWER 120 u. 

E. LACROIX 15 u. 

N.(P. BRAECKMAN) 15 u. / 

N.(E. LACROIX) 15 u. 

'250 u. : 

. --.. - . 
~ 

.. 
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F ACUL TElT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 
-

Vrije leergangen 

, Leergangen Titularis maandag t dinsdag l.;,ensda~ Jaonderdagl vrijdag [·zaterdag Plaats 

' 
1. Geschiedenis van de farmaceutische L. V ANDEWIELE , 5 lessen (16, 23, 30 oktober, 6 en 13 november te J 8 uur) J. Kluyskens-

wetenschappen . . . . . . . . . . . ~ . . . -. str., 27 

4 F arm.lnstit. 
2. Radiochemische analyse-technieken ..... G. SLEGERS 6 lessen ( 6, 13, 20, 27 januari, 3 en 10 februari te 18 uur) And.,l 

-

-
I 

~ 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM 
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

(K.B. van24 maart 1967) 

Elandijnberg 2- Tel. 23.38.21 

GRADEN DIE KUNNEN VERLEEND WORDEN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van 
licentiaat en van doctor in de -ontwikkelingssamenwerking: (*) 

De licentie ·en het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking kan be-
haald worden in één van de volgende richtingen : 

1. Psychologie en psycho-sociologie; 
2. Ontwikkelingsplanning en -economie; 
3. Geologische wetenschappen; 
4. Geneeskunde met 'inbegrip van menselijke voedingsproblemen : 

a. Tropische geneeskunde; 
b. Colleges en praktica, in bijzondere aspecten van de geografische 

pathologie; 
5. Biologie; · 
6. Landbouwwetenschappen; 
7. Opvoedkunde; 
8. Veeteelt en diergeneeskunde; 
9. Publieke administraite; 

10. Toegepaste wetenschappen. 
De Raad van Beheer zal elk jaar bepalen welke richtingen in de loop van 

het volgend academisch jaar zullen onderwezen worden. 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

a) Tot de graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking : degenen 
die houder zijn van een Belgis.che diploma van licentiaat, doctor, 
apotheker of ingenieur of van één met die graden krachtens wettelijke 
bepalingen gelijkgesteld buitenlands diploma dat overeenkomt met de 
richting waarin de examinandus het examen wenst af te leggen. 

b) Tot het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking : . 
de houders van het diploma van licentiaat in de ontwikkelingssamen
werking. 

OVERZICHT VAN DE STUDIEN 

a) De graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking wordt behaald 
na een enig examen en na één jaar studié. 

b) Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de ontwikkelings
·samenwerking, omvat het indienen van een oorspronkelijk en onuitge
geven proefschrift, al dan niet gedrukt, en van. drie door de examen
commissie aangenomen stellingen. 

Het proefschrift en de stellingen worden in het openbaar door de exami
nandus verdedigd. Ze moeten aan de Raad van het Centrum worden voor
gelegd tenminste één maand vóór de dag, bepaald. voor het examen. 
(*) Deze wetenschappelijke graden zijn postgraduaat-cyclussen. 
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-- INTERF A CULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

· L~entie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen. Titularis maandag . dinsdag woensdag donderdag . vrijdag zaterdag Plaats 

···, 
-~ 

GEMEENSCHAPPELUK BASISPROGRAMMA : 

1. De or~nisatie van de ontwikkelingssamen- . . 
-· 

werking, politieke aspecten en publieke '- . -administratie .. ............... A. VAN BILSEN (30 uur/jaar) 9-p(1) Univ., 8 · 

2. Algemene psychologische, sociologische en 

I. 
~ psycho-antropologische aspecten van de 

' ontwikkelingssamenwerking - psychologische 

I 
technieken, in verband met ontwikkelings-

VI 
samenwerking ................. W. DE COSTER ·9-11(1) Blandijnberg, 2 

\0 
~ . 3. Economie en pro biemen van economische 8V2-12~ 
I ontwikkeling ................ A. VLERICK (30 uur/jaar) 7 lessen (1) 

4. Landhuishoudkunde der ontwikkelings- Faculteit van de 
landen, deel I . . . . . . . .. . . . . . . . . N . (15 uur/jaar) 17-18%(1) Landbouwwet. 

Coupure, 533 
.. 

5. Pedagogische aspecten en opleidings- . u-12o> I J. Kluyskens-

' problemen .................. R.PLANCKE (8 uur/jaar) str., 33 

6. Hygiënische,nutritionele en medische 
problemen .................. K. VUYLSTEEK 7 uur/jaar (1) A.Z. 

I GESPECIALISEERD GEDEELTE : 

Eén specialisatie die respectievelijk overeenstemt 

' 
met de door de examinandus gekozen richting : 

1. Psychologie en psycho-rociologie ...... 
theorie .................... N. 120 uur/jaar _j ----- --,..--------·-- ·---- - -. _. ~~-==== ------ - -oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. ------- - 120 uur/jaar -·-~ --;;;;;;;;;...::. --=-=--=== ~ 

I 2. Ontwikkelingsplanning en -economie .... J. MATON 14-18 (260 uur/jaar) 8%-12% Unîv., 8 

(1) = eerste halfjaar 



VI 
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3. 

INTERF A CULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen Titularis maandag i· dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

Geologische wetenschappen . ........ 
a. Algemene bodemkunde ........ . . J.B. AMERIICKX 45 uur/jaar 

b. Bodemgenese, - morfologie en -

-classificatie ................ J .B. AMERIICKX 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 

c. Praktische oefeningen over de 
bodemanalyse ............... J.B. AMERIICKX 30 uur/jaar 

~ 

d. Grondige studie over bodemgenese, : 
-morfologie en -classificatie ........ J .B. AMERIICKX 30 uur/jaar · 

e. Bodemmineralogie, deel : klei mineralen W.DEKEYSER 15 uur theorie+ 15 uur oefeningen/jaar 

f. . Bodemmineralogie, deel : mineralogie 
van de zand- en leemfractie, met 
inbegrip van de micropedologie ...... A.HACQUAERT 45 uur theorie + 45 uur oefeningen/jaar 

g. Grondige studie over bodemmineralogie .. A. HACQUAERT 30 uur/jaar 

h. Geologie van de bo~mvormende 
~ 

·sedimenten ............... .. R.MARECHAL - 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 

i. Grondige studie van de geologie van 
de bodemvormende sedimenten ...... R.MARECHAL 30 uur/jaar 

j. Luchtfot~interpretatie .......... F. SNACKEN 45 uur theorie + 60 uur oefeningen/jaar 

k. Grondige studie van de regionale .. 
bodemkunde ................ R. TA VERNIER 30 uur/jaar 

1. Regionale bodemkunde met oefeningen 
over bodemkundige opnamen ....... R. TA VERNIER 45 uur theorie+ 320 uur oefeningen/jaar 

Plaats 

' 
I 

.... 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 . 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

licentie in de ontwikkelingssamenwerking, 

Leerga~gen Titularis maandag I dinsdag I -woensdag ldonderàlg I vrijdag I zaterdag Plaats 

4. Geneeskunde, met inbegrip van menselijke 
voedingsproblemen : Instituut voor 
a. Tropische geneeskunde . . . . . . . . . . . N. 24 7 uur/jaar Trop. geneesk. · 

a' oefeningen . . . . . . . . . -....... N . 125 uur/jaar "Prins Leopold" 

b. Colleges en praktica, in bijzonder te Antwerpen 
aspecten van de geografische pathologie N. 100 uur/jaar+ 3 maanden stage enA.Z. 

I 5. Biologie 
Vl theorie .................... N. 120 uur /jaar Led., 35 
\0 
0"1 oefeningen N • 180 uur /jaar Led., 35 
J 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Landbouwwetenschappen . · ......... N • 5 30 uur/jaar Faculteit van de 

Landbouwwet. 
,· . Coupure, 533 

7. Opvoedkunde ................ R.PLANCKE 2 70 uur /jaar J. Kluyskensstr., 33 

8. Veeteelt en diergeneeskunde . . . . . . . . N. - . 150 uur /jaar Casinopl., 21 

9. Publieke administratie ............ A. VAN BILSEN I l (75 uur/jaar) I 14-17 l Univ., 8 

10. Toegepaste wetenschappen . . . . . . . . . N . 337% uur/jaar Plat., 22 

De gespecialiseerde richtingen die in het academisch jaar 1975-1976 zullen gedoceerd worden, zullen later worden bepaald. (Een gedetailleerd uurrooster kan 
aangevraagd worden bij de pedel begin oktober 1975). 
Alvorens tot het enig examen, dat pas kan worden afgelegd na tenminste ·één jaar studie, en dat niet mag worden gesplitst, te worden toegelaten moeten de 
examinandi het bewijs leveren van een behoorlijke kennis vàn de Franse en van de Engelse táal,- alsmede van een voldoende kennis van één - met de toestemming 
van de Raad van het Interfacultair Studie- en Vormingscentrum voor Ontwikkelingssamenwerking - gekozen voertaal van een ontwikkelingsgebied. 

~··~ 
De examinandi moeten bij het enig examen een werk indienen waarvan het onderwerp behoort tot een vraagstuk van de gekozen richting. Dit werk nioet aan de -

examencommissie op de door haar vastgestelde datum worden voorgelegd. 
' 

.. 
-



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, 
BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

(opgericht bij K.B. van 30 april 1971) 

Het Interfacultair Centrum voor de Studie van Lucht-, Bodem- en 
·waterverontreiniging verleent de wetenschappelijke graden van : 
- licentiaat in de milieusanering 
- apotheker-specialist in de milieusanering 

-- ingenieur in de milieusanering 
- doctor in de ~ilieusanering 
- speciaal doctor in de milieusanering 

TOELA TINGSVOORW AARDEN 

1. Tot de graad van licentiaat in de milieusanering worden alleen toegelaten 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat in 
.de wetenschappen, groep scheikunde, van Jicentiaat in de wetenschappen, 
groep aard- en delfstofkunde, van licentiaat in de wetenschappen, groep 
dierkunde, van licentiaat in 'de wetenschappen, groep plantkunde of van 
doctor in de veeartsenijkunde, mits die diploma's uitgereikt worden ofwel 
door een Belgische universiteit ofwel door een daarmede - bij toepassing 
van artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 gecoör
dineerde wett~n op het toekennen van de academische graden ·- gelijk
gestelde inrichting, ofwel door een examencommissie van de Staat waar
van sprake ih artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten. 

2. Tot de graad van apotheker-specialist in de milieusanering worden alleen 
toegelaten de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van 
apotheker, uitgereikt door één van de sub 1 vermelde universiteiten, gelijk
gestelde inrichting of examencommissie. 

3. Tot de graad van ingenieur in de milieusanering worden· alleen toegelaten 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van burgerlijk 
bouwkundig in'genieur ,-van burgerlijk metallurgisch ingenieur, van burger
lijk scheikundig ingenieur, v~n burgerlijk ingenieur-architect, van burger
lijk werktuigkundig ingenieur, van burgerlijk werktuigkundig-elektrotech
nisch ingenieur, van landhouwkundig ingenieur en van ingenieur voor de 
scheikunde en de landbouwindustrieën, uitgereikt door één van de sub 1 
vermelde universiteiten: gelijkgestelde inrichting of examencommissie. . 

4. Tot het doctoraat in de milieusanering worden ·alleen toegelaten de 
houders van een door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt diploma van 
licentiaat in de milieusanering, van apotheker-specialist in de milieusane
ring en van ingenieur in de milieusanering. 

5. Tot het speciaal doctoraat in de milieusanering worden de houders van een 
door de Rijksuniversiteit te Gent uitgereikt diploma van doctor in de 
mili~usanering toegelaten. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

I. Bij besluit van de Raad van Beheer van 19 mei 1971 zijn drie graden 
opgericht geworden : licentiaat 'in de IT'ilieusanering, apotheker-specialist in 
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de- milieusanering en ingenieur in de -milieusanering. Elk van deze graden kan 
slechts bekomen worden na een enig examen en na tenminste één jaar studie 
terwijl bovendien aan het behalen van de graad van ingenieur in de milieu
sanering de vereiste is verbonden een afstudeerwerk in te dienen, dit · in 
tégenstelling met de graden licentiaat en apotheker-specialist in de milieu
sanering voor het behalen waarvan deze voorwaarde niet gest~d wordt. 

1. LICENTIE IN DE WILlEUSANERING 

A. Richting alleen voor licentiaten in de wetenschappen, groep schei
kunde 

B. Richting alleen voor licentiaten in de wetenschappen, groep aard- en 
delfstofkunde · 

C. Richting alleen voor licehtiaten in de wetenschappen, groep dierkunde 
en plantkunde en voor doctors in de veeartsenijkunde 

2. APOTHEKER-~PECIALIST IN DE MILIEUSANERING 

3. INGENIEUR IN DE WLIEUSANERING 

A. Richting alleen voor burgerlijk bouwkundig ingenieurs 
B. Richting alleen voor burgerlijk scheikundige ingenieurs en burgerlijk 

metallurgisch ingenieurs 
C. Richting alleen voor burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werk

tuigkundig ingenieur en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch 
ingenieur 

D. Richting _allèen voor landbouwkundig ingenieurs 
E. Richting alleen voor ingenieurs in de scheikunde en de landhou w

industrieën 

11. Bij besluit van de Raad van Beheer van 18 januari 1 97 4 werden 
volgende graden opgericht ·: 

1. DOCTOR IN DE MILIEUSANERING 

Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de milieusanering 
·omvat het indienen en het open baar verdedigen van. een oorspronkelijk en 
onuitgegeven proefschrift en van een stelling, beide door de examencommis
sie aangenomen. Het mag slechts worden afgelegd ten vroegste één jaar na 
het behalen van de graad van lic·entiaat, of van ingenieur of van apotheker
specialist in de milieusanering en dit overeenkomstig de bepaling van het 
besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 1973, houdend reglement voor de 
examens voor het behalen van de graad van doctor met proefschrift. 

2. SPECIAAL DOCTOR IN DE MILIEUSANERING 

Het examen mag ten vroegste twee jaar na het behalen van de graad 
van doctor in de milieusanering worden afgelegd overeenkomstig de be
palingen van het besluit van de Raad van Beheer van 11 juli 1973, houdende 
reglement voor de examens voor het behalen van de graad van speciaal 
doctor. 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

licentie in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep : Scheikunde) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren 

-
GRONDIGE CURSUSSEN 

l. Fysisch-en chemisch onderzoek van milieu-
verontreiniging, met praktische 
oefeningen 
a. partim an01ganische . . . . . . . . . . . I. HOSTE 15 u. donderdag 8Vl-10 (2) (le- 10e week) 

a • praktische oefe~ngen .......... I. HOSTE 80 u. donderdag 10-12 (2) 
~ donderdag 13-18 (2) (le- 12e week) -

b. partim organische· . . . . . . . . . . . . M. VANDEWALLE 15 u. maandag 14-18 (1) 
woensdag 14-18 (1) 

b' praktische oefeningen . . · . . . . . . . . M. VANDEWALLE 100 u. 

c. partim organische scheidingsmetboden M.VERZELE 15 u. dinsdag 14-18 (1) 
donderdag 14-18 (1) 

c' praktische oefeningen . . . . . . . . . . M.VERZELE 100 u. 

d. partim ·enzymatische (oefeningen) ... C. VAN SUMERE 40 u ... woensdag 14-18 (2) (le- 10e week) 

2. Beginselen van de toxicologische 
ontledingen ................ A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) 

2' Praktische oefeningen .. .......... A. HEYNDRICKX 100 u. maandag 14-18 (2) 
dinsdag 14-18 ( 2) (1 e - 1 Oe week) 

-
INLEIDENDE CURSUSSEN - -- -

l. Oorzaken van milieuverontreiniging -

a. partim industriële ............ G. FROMENT 10 u. maandag 8%-10 (1) (1e- 7e week) 

b. partim landbouwtechnische ....... R. KIPS 10 u. maandag 10-11% (2) (Se- lle week) 

c. partim samenleving ........... A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak 
---

(1) =eerste halfjaar (2) = tw~ede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Proeftuinstr., 40 

Proeftuinstr., 40 

Krijgslaan, 271 

Krijgslaan, 271 

Ledeganckstr., 35 

J. Kluyskens-
· str., 27 

J. Kluyskens-
str., 27 

i 

-

Krijgslaan, 271 

Coupure, 533 

J. Kluyskensstr., 27 
- --
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep : Scheikunde) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats . ' 

2. Technologie van de zuivering van Gr. Stwg. Noord 12 
industrieel en huishoudelijk afvalwater . . . F. BOSCH io u. zaterdag 8%-10 (1) (6e- 12e week) Zwijnaarde 

3. Biologische en microbiologische aspekten : 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische . . . . . . . . . . . . A. GILLARD 5 u. maandag ~Yz-10 (2) (le- 4e week) Coupure, 533 · 

a' Praktische oefeningen ... · . . . . . . . . A. GILLARD 15 u. 15 uur/jaar Coupure, 533 

I b. partîm microbiologische . . . . . .. . . . J. VOETS 5 u. donderdag 8-9% (1) (le- 4e week) Coupure, 533 
0\ 8 b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . J. VOETS 15 u. dinsdag 14-18 (2) (lle- 14e week) Coupure, 533 

I 4. Prospectie en winning van water . . . . . . _. R. MARECHAL 7% u. maàndag 9%-11 ( 1) ( 11e - 15e week) Rozier, 44 

5. Behandeling van drinkwater . . . . . . . . . F. BOSCH 7% u. zaterdag 8%-10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord 12 
. Zwijnaarde 

6. Bestrijding van de luchtverontreiniging . . . F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-11% (1) (6e- 12e week) Gr. Stwg. Noord 12 
Zwijnaarde 

7. Bestrijding van de bodemverontreiniging . . M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

8. Hygiënische aspekten van milieu- -
verontreiniging . . . . . . . . . . . . . . . K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

9. Belgische wetgeving en internationale 
normen Lv.m. milieuverontreiniging . . . . . P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11-12%(1) (le- 7e week) Universiteitstr., 8 

10. lntroductieve lezingen over specifieke. ·· 
aspecten van milieuverontreiniging, niet J. Kluyskens-- . 

1 
begrepen in voorgaand curriculum . . . . . . , ____ ==-- _ _ -~ 10 u. -· _ _ __ op afspraak str., 27 ___ -~_.___j 

~ 
(1). =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*)=totaal aantal uren per cursus -~, - --- -- -.-- -

- I 

i I 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM-EN WATERVERONTREINIGING 

l ,, Licentie in de-milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep Aard- en Delfstofkunde) 

Leergangen Titularis ' (*) Dagen en uren Plaats 
-

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. De hydrogeologie ................ W. DE BREUCK 30 u. dinsdag 14-16 (1) Rozi~r, 44 

1' Praktische oefeningen .............. W. DE BREUCK 60 u. dinsdag 14-18 (2) Rozier, 44 

2. Prospectie en winning van water ....... R. MARECHAL 71/z u. maandag 91/z-11 (1) ( lle - 15e week) Rozier, 44 

2' Praktische oefeningen ............... R.MARECHAL 75 u. op afspraak 
< Rozier, 44 

3. De potamologie ................... R. TA VERNIER 15 u. dinsdag 10-121/z (2) (le- 6e week) Rozier, 44 

3' Praktische oefeningen ............ R. TA VERNIER 30 u. op afspraak Rozier, 44 -. 
4. De bodemkunde ............... R. TA VERNIER 30 u. vrijdag 14Vz-161/z (2) Rozier, 44 

4' Praktische oefeningen .............. R. TA VERNIER 60 u. op afspraak Rozier, 44 

5. Behandellog van drinkwater ........... F.BOSCH 71/z u. zaterdag 8Vz-10 (1) (le- 5e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

' 
5' Praktische oefeningen ............ F.BOSCH 20 u. woensdag 14-18 (2) (1 week) Gr. Stwg. Noord, 12 

Zwijnaarde 

6. Fysische aardrijkskunde, partim : oceanografie R. TA VERNIER 221/z u. clinsdag 10-121/z (2) (7e- 15e week) Rozier, 44 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

1. Oorzaken van de milieuverontreiniging 
a. partim industriële ............. G. FROMENT 10 u. maandag 81/z-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische ........ R. KIPS 10 u. maandag 10-111/z (2) (5e- lle week) Coupure, 533 

c. partim samenleving .............. A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 27 
-----

(1) = eérste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VA_N LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

-

Licentie in de milieusanering~ Richting B 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep : Aard- en Delfstofkunde) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats -:-

·2. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen 
a. partim anorganische . . . . . . . . . . . . A. COTTENIE woensdag 9Yl-13 (1) .. (le- 7e week) - d 

woensdag 14-18 (1) 

I (le- 7e week) ( 10 uur theorie + 90 uur 

I 
Coupure, 533 

b: partim organische ....... . ..... N. SCHAMP woensdag 9Yl-13 ( 1) oefeningen/jaar) 
(Be- 14e week) 

woensdag 14-18 (1) 
{Be- 14e week) 

3. Virologie in verband met milieu 
verontreiniging ............... A.DEVOS 10 u. Vrijdag 8Yl-10 (1) (le- 7e week) Casinopl., 12 

3' Demonstra ties . . ......... . .... N. (A. DEVOS) 10 u. Casinopl., 12 . 
4. Beginselen van de toxicologische . J. K.luyskens-

on tiedingen ...... . .......... A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 1~ week) str., 27 

4~ Praktische oefeningen ............. A. HEYNDRICKX ' 30 u. maandag 14-18 (2) (le- 8e week) J. Kluyskensstr., 27 

5. Technologie van de zuivering van Gr. Stwg. Noord, 12 
industrieel en huishoudelijk afvalwater . . . F. BOSCH 10 u. zaterdag 8Yl-10 (1)(6e- 12e week) · Zwijnaarde 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces I 

-
a. partiro biologische ............ A. GILLARD - -" - - - --- maandag 8Y:l-10 (2) (le- 4e week) 

=~~--=......;='; ---= --
10 u. 

' 
Coupure, 533 

b. partim microbiologische ......... J. VOETS donderdag 8-9.~ ( 1) ( 1e- 4e week) 
- -

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*)=totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

: 

Licentie in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groep :Aard- en Delfstofkunde) 

l 
Leergangen Titularis (*) Dagen en uren 

..... 

7. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e we~k) 

7' Demonstraties ............... N. (M. DE BOODT) 10 u. maandag 11-12 (1) (le- 10e week) 

8. Hygiënische aspecten van milieu- , · 

verontreiniging .............. K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak 

9. Belgische wetgeving en internationale 
normen i. v.m. milieu~erontreiniging .... P.KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11 Vz-13 (1) (1 e- 7e week) 

10. Introductievelezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, 

~ 

nie~ begrepen in voorga11nd curriculum .. 10 u. op afspraak ; 

Twee cursussen naar keuze uit de volgende : 
11. De limnologie ... .. .......... A. GILLARD 15 u. donderdag 11 %-12V2 (1) 

11' Praktische oefeningen ........... A. GILLARD 15 u. maandag 15-17 (7 weken) 

12. De mariene biologie ............ G. PERSOONE 15 u. woensdag 11 Yz-12Yz ( 2) 

13. Plantenoecologie en vegetatieanalyse ... P. VAN DER VEKEN 15 u. zaterdag 9-iOYz (2) (le- 10e week) 

13' Praktische oefeningen ...... . .... P. VAN DER VEKEN 15 u. op afspraak 

14. De pedobiologie met praktische oefeningen 
a. partim bodemzoölogie ....... ... A. GILLARD 7Yz u. donderdag 9Vz-10Yz (2) (le- 8e week) 

a' Praktische oefeningen .......... A. GILLARD 30 u. woensdag 8Vz-10Yz (2) 

b. partim bodemmicrobiologie ....... J. VOETS 7%u. donderdag 10-llYz (1) (le- Se week) 

b' Pr~ktische oefeningen . . . . . . . . . . J. VOETS 30 u. donderdag 14-18 (1) (le- 7e week) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar ·(*) = totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

De Pintelaan, 135 

Universiteit-
str., 8 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

J. Plateaustr., 22 

Ledeg~ckstr., 35 

Ledeganckstr., 35 

Coupure, 533 

Coupure, 533 
I 

Coupure, 533 

Coupure, 533 
I 



0\ 
0 
~ 

I 

' 

.J..~ -..- --=----...-- -
-J 

. - ·- ~.-- ~ . -- -- ·- - -----0-J - - . - - ------------ -- ---;;;; _ _._. -- - ~- - - ·r -

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

- Licentie in de milieusanering. Richting C. 
' 

(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groepen dierkunde en plantku~1.de en aan doctors in de veeartsenijkunde) 
-· 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

GRONÖIGE CURSUSSEN .• 
-

1. De limnologie ............. ·- . A. GILLARD 15 u. donderdag 11 Yz-12% (1) Coupure, 533 

2. De mariene biologje ............ G. PERSOONE 15 u. woensdag 11%-12% ( 2) 1. Plateaustr., 22. 

2' Praktische oefeningen ............. N. (G. PERSOONE) 15 u. op afspraak 1. Plateaustr., 22 

3. Plantenoecologie en vegetatieanalyse ... P. VAN DER VEKEN 15 u. zaterdag 9-10% (2) (le- 10e week). Ledeganckstr., 35 

3' Praktische oefeningen ............ P. VAN DER VEKEN 15 u. op afspraak Ledeganckstr., 35 

4. De pedobiologie, met praktische oefeningen 
a. partim bodemzoölogie . . . . . . . . . . A. GILLARD 7% u. donderdag 9%-10% (2) (le- 8e week) Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen .......... A. GILLARD 30 u. woensdag 8%-10% (2) Coupure, 533 
t 

b. partim bodemmicrobiologie ...... I. VOETS 7% u. donderdag 10-11 Yz (1) (le - 5e week) Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen .. . ....... I . VOETS 30 u. donderdag 14-18 (1) (le- 7e week) Coupure, 533 

5. Biologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging .. ... .......... G. PERSOONE 15 u. woensdag 1 OYz-11 Yz ( 2) 1. Plateaustr., 22 

5' Praktische oefeningen ............ G. PERSOONE 120 u. woensdag 14-18 ( 2) 
donderdag 14-18 (2) 1. Plateaustr., 22 

6. Microbiologisch onderzoek van milieu 
verontreiniging . ........ . ..... I. DE LEY 15 u. vrijdag 10Yz-12 (2) (le- 10e week) Ledeganckstr., 35 

6' Praktische oefeningen ....... . • . . . I. DE LEY 120 u. op afspraak Ledeganckstr., 35 

INLEIDENDE CURSUSSEN I 

1. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële ....... . .... G. FROMENT 10 u. maandag 8Yz-10 (1) ( 1e- 7e week) Krijgslaan, ~71 -

(1) =eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de milieusanering. Richting C 
(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groepen dierkunde en plantkunde en aan doctors in de veeartsenijkunde) 1i,_, 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 
I 

b. partim landbouwtechnische . . . . . . . R. KIPS 10 u. maandag 10-11~(2)(5e-lle week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ............ A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. 5 uur/jaar (op afspraak) Dunan tlaan, 1 

2. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, . . 

met praktische oefeningen 
a. partim anorga~sche . . . . . . . . . . . . A. COTTENIE woensdag 9%-13 (1) 

I 
g 
U'l 

(1e- 7e week) 

~ --.......... ~ .- woensdag -14-18 (1) 

-
(le- 7e week) ( 10 uur theorie + 90 uur 

' 
Coupure, 533 

b. partim organische ............ N. SCHAMP woensdag 9%-13 (1) oefeningen/jaar) 
(8e- 14e week) 

woensdag 14-18 (1) 
(8e- 14e ~eek) 

3. Virologie in verband met milieu-
verontreiniging ........... .... ' A. DEVOS 10 u. vrijdag 8V2-lO (1) (le- 7e week) Casinopl., 12 

3' , Demonstraties . N. (A. DEVOS) 10 u. 10 uur/jaar Casinop1.;12 . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Beginselen van de toxiologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

4' Praktische oefeningen ........... A. HEYNDRICKX 60 u. maandag 14-18 (2) : J. Kluyskensstr., 27 

5. Technologie van de zuivering van industrieel . - ·~ - ~ - Gr. Stwg. Noord, 12 
en huishoudelijk afvalwater ........ F.BOSCH 10 u. zaterdag 8~-10 (1) (6e- 12e week) Zwijnaarde 

-
( 1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Licentie in de mllieusanering. Richting C 
-

(voorbehouden aan de licentiaten in de wetenschappen, groepen dierkunde ~n plantkunde en aan doctors in de veeartsenijkunde) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 
...... 

6. Biologische en microbiologische aspecten I .... 

van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische ........... A. GILLARD maandag 8Vz-10 (2) (le- 4e week) 

10 u. Coupure, 533 
b. ,partirn microbiologische ....... · . 1. VOETS donderdag 8-9% ( 1) ( 1e- 4e week) 

7. Prospectie en winning van water ... . .. R. MARECHAL 7% u. maandag 9Vz-11 (1) ( lle - 15e week) Rozier, 44 

8. Behandeling van drinkwater . ....... F.BOSCH 7% u. zaterdag 8%-10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord, 12 
I Zwijnaarde 
) 

9. Bestrijding van de bodemverontreiniging M.DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (1e- 10e week) Coupure, 533 

9' Demonstraties ..... . ......... N. (M. DE BOODT) 10 u. maandag 11-12 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

10. Hygiënische aspecten van milieu-
i ver.ontreiniging .............. K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

11. Belgische wetgeving e"n internationale Universiteit-
I 

normen in verband met milieuverontreiniging P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag llVz-13 (1)(1e-7eweek) str., 8 
! 

l l I 

i 12. Introductievelezingen over specifieke -

! aspecten van milieuverontreiniging, 
niet begrepen in voorgaand curriculum .. 10 u. op afspraak 

i 
I . 

I t• I 

I 

! I 

~ -- --- I 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
_::"""!",.._._ ~~-~ --=~- --.- -=-=:......==...==. -"----;;; --- ---=1 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- _EN WATERVERONTREINIGING 

Apotheker-specialist in de milieusanering 

Leergangen . Titularis (*) Dagen en uren . 

GRONDIG-E CURSUSSEN 

Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, ' 

met praktische oefeningen 
a. partim anorganische' . .. . . . . . . . . . . I I dinsdag 14-18 (2) (le- 10e week) 

donderdag 10-12 (2) (le- 10e week) 
b. partim organische ............. 

I 
A. CLAEYS donderdag 14-18% (2) (le- 10e week) 

. ( donderdag 9-12·(2) (lOe- 15e week) 
c. partim organische scheidingsmetboden donderdag 14-18 (2) (lÖe- 15e week) 

(10 uur theorie+ 140 uur oefeningen/jaar) 

Biologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging ............... G. PERSOONE 15 u. woensdag 1 0~ 11% ( 2) 

Praktische oefeningen ........... G. PERSOONE 60 u. woensdag 14-18 (2) 

Microbiologisèhe onderzoek van 
milieu "erón treiniging ........... J. PUCK 15 u. dinsdag 8Vz-10 (1) (le week- 10e week) 

Praktische oefeningen ........... J. PUCK 60 u. dinsdag 10-12 (1) (le- 10e week) 
dinsdag 14-18 (1) (le- 10e week) 

INLEIDENDE CURSUSSEN 

De limnologie ................ A. GILLARD 15 u. donderdag 11 V2-12% ( 1) 

De mariene biologie ............. G. PERSOONE 15 u. woensdag 11 ~ 12% ( 2) 

Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële ............. G. FROMENT 10 u. maandag 8Vz-10 (1) (le- 7e week) 

b. partim landbouwtechnische . . . . . . . R. KIPS 10 u. maandag 10-11%(2) (5e- 11e week) 

c. partim samenleving ............ A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak 

pe 

Plaats 

De Pintelaan, 135 

J. Plateaustr., 22 

J. Plateaustr., 22 

Apotheekstr., 1 

Apotheekstr., 1 

Coupure, 533 

J. Plateaustr., 22 

Krijgslaan, 271 

Coupure, 533 

Dunan tlaan, 1 
1. Kluyskensstr., 27 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

/ 

,, Apotheker-specialist in de miiieusanering 
, . 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

4. Virologie in verband met milieuverontreiniging A.DEVOS 10 u. vrijdag 8Yz-1 0 (1) (le - 7e week) Casinopl., 21 

4' J;>emonstraties 
... ' . ' 

N. (A. DEVOS) 10 u. op afspraak "· ·casinopl., 21 ................... 

5. Technologie van de zuivering van industrieel 
en huishoudelijk afvalwater ........... F.BOSCH 10 u. .zaterdag 8Yz-10 (1) (6e- 12e week) Plateaustr., 22 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partiro biologische .............. A. GILLARD maandag 8Yz-1 0 (2) (1 e- 4e week) 

I 
10 u. Coupure," 533 

0\ 
b. partiro microbiologische ......... J. VOETS don derdag 8-9Yz ( 1) ( 1 e ~ 4e week) 

0 
7. Prospectie en winning van water . . . . . . . 00 R. MARECHAL 1Y2 u. maandag 9Y2-11 (1) .(lle- 15e week) Rozier, 44 

I 
8. Behandeling van drinkwater ........... F.BOSCH 1V2 u. zaterdag 8Y2-10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord, 12 

Zwijnaarde 

9. Bestrijding van de luchtverontreiniging ... F.BOSCH 10 u. zaterdag.10-ll Y2 (1) (6e- 12e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

10. Bestrijding van de bodemverontreiniging .. M. DE B.OODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

11. Belgische wetgeving en internationale 
~ normen i. v.m. milieuverontreiniging ..... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag llYz-13 (1) (le- 7e week) Universiteitstr., 8 

12. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging ................ K VUYLSTEEK 10 u. op afspraak. De Pintelaan, 135 . -

13. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluysk~ns.str., 27 

13' Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2) (le- 8e week) J. Kluyskensstr., 27 
~ 

14. Introductieve lezingen over specifieke -- - - -·--- ---·~.:.....=:.=:-=: - - --- .. ~ 

- - --- ----- ·= aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum . . . . . . 10 u . op afspraak 

--

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) =totaal aantal uren per cursus 



. 0\ 
0 
\0 

I 

INTERF A CULT AIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM EN WA TERVERONTREINIGING 
-· 

Ingenieur in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) . 

Leergangen Titularis (*). Dagen en uren 

GRONDIGE CURSUSSEN 
1. Meet- en regeltechniek en automatie ... A. VAN 

CAUWENBERGHE ·22%u. vrijdag 10-11 Y2 
1' Praktische oefeningen ........... A. VAN 

CA UWENBERG HE 16 u. 4 namiddagen op afspraak 

2. Stedelijke ontwateringen ......... J. CNOPS 22Yl u . . donderdag 8Yz-10% (1) (vanaf Se week) , 

2' Praktische oefeningen ........... J. CNOPS 60 u. donderdag 14Yz-18 (1) 

3. Bouwen van waterzuiveringsstations en 
pompstations ....... . ....... J. CNOPS 22%u. donderdag 8Yz-10 (2) 

3' Praktische oefeningen ........... J. CNOPS 60 u. donderdag 14Yz-18 (2) 

4. Verwerken van industriële, landbouw-
technische en huishoudelijke afvalprodukten, 
met praktische oefeningen 
a. pàrtim ·industriële ............ F. BOSCH 5 u. zaterdag 8Y2-10 (1) (13e- 15e week) 

i 

a' Praktische oefeningen ........... F.BOSCH ~ 8 u. 2 namiddagen op afspraak (2) . 
b. partiro landbouwkundige en 

huishoudelijke ............ · ' W.VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) 

b' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . W.VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) (lle- 12e week) 

5. Technologie van de materialen in verband 
met ontwatering, waterzuivering en 
distributie van drinkwater ......... W. SOETE 15 u. .. ·- ~ 

maandag 14-15Yl (1) (le- 10e week) 

6. Corrosie van ·de materialen in verband 
met ontwatering, waterzuivering en 
distributie van drinkwater ......... A. VAN PETEGHEM 22V2 u. woensdag 10-llYl(l) 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 

., 

Plaats 

' 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Plateaustr., 22 

Gr. S twg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

St.-Pieters-
nieuwstr., 41 -

St.-Pieters-
nieuwstr., 41 



I 
0\ -0 

I 

·--.... 
INTERFACULTAIR CENTRuM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Leergangen 

INLEIDENDE CURSUSSEN' 

-1. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële ..... 

b. partim landbouwtechnische 

c. partim samenleving 

2. Belgische wetgeving en internationale 
normen i. v.m. milieuverontreiniging 

3. Behandeling van drinkwater .... 

4. 

5. 

Hygiënische aspecten van milieu
verontreiniging . . . . . . . . 

Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 
a. partim biologische . . . .. 

b. partim microbiologische , .. 
-

-

6. Prospectie en winning van water ...... 

6' Praktische oefeningen ........... 

7. De hydrogeologie ~ - ......... -.. 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 

Ingenieur in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwku~dig ingenieurs) 

Titularis (*) Dagen en uren 

G. FROMENT . 10 u. maandag 8Vz-10 (1) (le- 7e week) 

R. KIPS 10 u. maandag 10-11Vz(2) (Se- lle week) 

A. VAN MEIRHAEGHE s u. op afspraak 

P.KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11 V2-B (1) ( 1e- 7e week) 

F. BOSCH 7%u. zaterdag 8V2-10 (1) (le- Se week) 

K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak 

A. GILLARD maandag 8V2-10 (2) (le- 4e week) 
10 u. 

J. VOETS donderdag 8-9Vz (1) (le- 4e week) 

R. MARECHAL 7%u. maandag 9Vz-11 (1) (He- 1Se week) 

R. MARECHAL 12 u. 3 namiddagen op afspraak 

W. DE BREUCK lOu. - dinsdag 14-16 (1) (le- Se week) 

(*) = totaal aantal uren per cursus 

.. 

-----

-~ 

Plaats 

Krijg slaan, 2 71 

Coupure, 533 

J. Kluyskensstr., 27 

Universiteitstr., 8 

Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaaxde 

De Pin te laan, 13 S 

Coupure, 533 

Rozier, 44 

Rozier, 44 

Rozier, 44 



0\ ...... 

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

' Leergangen. Titularis (*) Dagen. en uren . Plaats 
" 

7' Praktische oefeningen 
.. 

. W. DE BREUCK 16 u . dinsdag 14-18 (2) (le- 4e week) Rozier, 44 •••••••• 0 •• 

8. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, 
met praktische oefeningen 
a. partim anorganische ........... A. COTTENIE 5 u. woensdag op afspraak (1) Coupure, 533 

a' Praktische oefeningen .•.....• 0. A. COTTENIE 8u. 2 namiddagen op afspraak (1) Coupure, 533 

b. partim organische ............ N. SCHAMP 5 u. woensdag (1) op afspraak Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen ••••• 0 •••• N. SCHAMP 8 u. 2 namiddagen op afspraak (1) Coupure, 533 

9. Industrieprocessen en zuiveren van Gr. S twg. Noord, 12 
fabrieksafvalwater ............. F.BOSCH 10 u. zaterdag 8%-10 (2) (le- 6e week) Zwijnaarde 

10. Unit processes van de waterzuivering ... F.BOSCH 10 u. zaterdag 10-11%(2) (le- 6e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaardè 

10' Praktische oefeningen ........... F. BOSCH 16 u. 4 namiddagen op afspraak (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

11. Bestrijding van de luchtverontreiniging .. F.BOSCH 10 u. zaterdag 10-11% (1) (6e- 12e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

12. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

13. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX . 10 u. dinsdag 9-10 (1) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

:n =eerste halfjaar ( 2) = tweede halfiaar (*) = totaal aantal uren per cursus 



~ - -:=--=.... ==--==.::::::::::-==--~ • ... ..:.: - ;_- ----==- -- __ :_ ~- .-:-- - -~ -======:::=" -:::: - -

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

0\ -N 

I 

Leergangen 

14. Introductievelezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum . . . 

Oefeningen in "team- verbpnd" voor het opvatten, 
het ontwerpen en het berekenen van een inrichting: 
het daaraan te besteden aantal uur is begrepen in 
dat bepaald voor de vakken "Stedelijke ontwaterin
gen, met praktische oefeningen". "Bouwen van wa
terzuiveringsstations en pompstations, met prak
tische oefeningen" en "Verwerken van industriële, 
landbouwtechnische en huishoudelijlÇe afvalpro
dukten met praktische oefeningen". 

(*) =totaal aantal uren per cursus 

Ingenieur in de milieusanering. Richting A 
(voorbehouden aan burgerlijk bouwkundig ingenieurs) 

Titularis (*) Dagen en uren 

op afspraak 

~ 

Plaats 

'" 

-=- --- ..,._. - --~--=====~ 

-



- INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs en burgerlijk metallurgisch ingenieurs) 

'\ Leergangen . . Titularis (8) . Dagen en uren Plaats 
~ 

-

GRONDIGE CURSUSSEN 

1. Fysisch· en chemisch onderzoek van milieu-
verontreiniging, met praktische oefeningen 
a. partim anorganische ............ F.BOSCH 15 u. zaterdag 11%-13 (1) (le- 10e week) Gr. Stwg. Noord, 12 

Zwijnaarde 

a' Praktische oefeningen .......... F.BOSCH 40 u. dinsdag 14-18 (2) (le- 10e week) Gr. S twg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

b. partim organische .... · ........ . M. VANDEWALLE 15 u. woensdag 14-18 (1) 

0\ 
b' Praktische oefeningen .......... M. V ANDEWALLE 50 u. Krijgslaan, 271 

....... 
w c. pai:tim organische scheidingsmetboden M.VERZELE 15 u. donderdag 14-18 (1) 

-

c' Praktische oefeningen ............ M.VERZELE 50 u. Krijgslaan, 271 

d. partim enzymatische .......... C. VAN SUMERE 40 u. woensdag 14-18 (2) (le- 10e week) (oefeningen) Ledeganckstr·., 35 

2.. Industrieprocessen en zuiveren van Gr. Stwg. Noord, 12 
fabrieksafvalwater . . . . .. . . . .. . . . . F. BOSCH 22% u. .. zaterdag 8%-10 (2) Zwijnaarde 

3. Jnit processes van de waterzuivering ... F. BOSCH 22% u. - zaterdag 10-11 V2 ( 2) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

3' Praktische oefeningen ............ F.BOSCH 120 u. maandag 14-18 (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
donderdag 14-18 (2) Zwijnaarde 

4. Meet- en regeltechniek en automatie ... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22Y:z. u. vrijdag 10-llY:z. (1) Plat., 22 

·- --·-· ~ ----

5. Aanvullingen van de hydraulica ....... G. TISON 22Y:z. u. 
~ 

woensdag 8Y:z.-10 (2) ; St.-Pieter~ 
·nieuwstr., 41 

6. Bestrijding van de luchtverontreiniging .. F. BOSCH 22% u. zaterdag 10-11 V2 (1) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*)=totaal aantal uren per cursus 



L_ 
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INTERF A CULT AIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WA TERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting B 
(voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig ingenieurs en burgerlijk metallurgisch ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

INLEIDENDE CURSUSSEN ' . 
1. Oorzaken van milieuverontreiniging 

a. partiro industriële ..... · ........ G. FROMENT 10 u. 
~ 

maandag 8Y~1o (1) ( 1e- 7e week) Krijgslaan, 271 

· b. partim landbouwtechnische ....... R. KIPS 10 u. maandag 10-11Yz(2)(5e-lle week) Coupure, 533 
c. partim samenleving ........... A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. 5 uur/jaar (op afspraak) 1. Kluyskensstr., 27 

2. Virologie i.v.m. milieuverontreiniging ... A.DEVOS 10 u. vrijdag sv~1o (1) (1e- 7e week) Casinopl., 12 

I 
3. Biologische en microbiologische aspecten 

van het waterzuiveringsproces . 
0\ ,_. a. partim biologische ............ A. GILLARD maandag 8Y~1o (2) (le- 4e week) 
~ lOu. Coupure, 533 
I ' b. partim microbiologische ........ 1. VOETS donderdag 8-9Yz ( 1) ( 1e - 4e week) 

4. Prospectie en winning van water ...... R. MARECHAL 7Vz u. maandag 9Yz-11 (1) (lle- 15e week) Rozier, 44 
5. Behandeling van drinkwater ........ F. BOSCH 7Yz u. zaterdag 8Y~10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord, 12 

Zwijnaarde 
·-

6. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT . 10u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 
7. Be]gische wetgeving en internationale 

' normen i.v.m. milieuverontreiniging .... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11Y~13 (1) (le- 7e week) Universiteitstr., 8 

. 8. Beginselen van de toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

9. Venverken van industriële, landbouw-
technische en huishoudelijke afvalprodukten 
partim : landbouwtechnische en 
hJJishoudelijke ............... N. (W. VERSTRAETE) 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) Coupure, 533 

9' Praktische oefeningen ........... N. (W. VERSTRAETE) 10 u. Coupure, 533 

10. Introductievelezingen over specifieke I 
~--~ aspecten van milieuverontreiniging, niet :..~-;...._~~- -·--- = ... ·-... _ ·-begrepen in voorgaand curriculum . . . . . 10u. ,.2 op afspraak 

_] (*)=totaal aantal uren per cursus .. 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

.. 
Ingenieur in de milieusanering. Richting C 

(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
- . en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis (*) . Dagen en uren Plaats 

' GRONDIGE CURSUSSEN 

1. Aanvullingen van de hydraulica ......... G. TISON 22Yz u. woensdag 8%-10 (2) St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

I 1' Praktische oefeningen G. TISON 20 u. dinsdag 14%-18% (2) (5 weken) St. -Pieters-
' 

.. . ......... 
' nieuwstr., 41-
i -

2. Toegepaste hydraulica -. . . . . . . . . . . G. TISON 22V2 u. donderdag 11 Yz-13 (1) St-Pieters-
nieuwstr., 41 

0\ 
~ 

2' Praktische oefeningen ............. G. TISON 12 u. maandag 11 Yz-13 (2) ( 1e- 8e week) St-Pieters-
Vl 

. . nieuwstr., 41 

1 
3. Meèt- en regeltechniek en . A. VAN 

automatie ..................... CAUWENBERGHE 22% u. vrijdag 10-11 Yz (1) Plat., 22 

i 3' Praktische oefeningen ... . ......... A. VAN 
I CA UWENBERG HE 16 u. 4 namiddagen op afspraak Plat., 22 
l 

4. Stedelijke ontwateringen . - ........ J. CNOPS 22Yz u. donderdag 8%-10% (1) (vanaf Se week) Plat., 22 

! 4' Praktische oefeningen ........ .. ... . J. CNOPS -· 60 u. donderdag 14%-18 (1) Plat, 22 

5. Bouwen van waterzuiveringsstations 
en pompstations ...... . .......... J. CNOPS 22Yz u. donderdag 8V2-10 (2) Plat., 22 

5' Praktische oefeningen .. . ........ J. CNOPS 60 u. . donderdag 14%-18 (2) Plat., 22 

6. Verwerken van industriële, landbouw- - - -· - -technische en huishoudelijke afval- - -

produkten, met prakt. oefeningen 
a. partim industriële . . . . . . . . ~ . . . F.BOSCH 5 u. zaterdag 8V2-10 (1) (13e- 15e week) Gr. Stwg. Noord, 12 

Zwijnaarde 

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren ·per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BO~EM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in .de milieu sanering. Richting Ç 

(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
en burgerlijk werktuigkundig-èlektrotechnisch ingenieur) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

a' praktische oefeningen ...... · .... F.BOSCH 8 u. 2 namiddagen op afspraak Gr. Stwg. Noord, 12 
. Zwijn~arde 

b. partim landbouw:technische en 
huishoudelijke ............. W. VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) Coupure, 533 

b' praktische pefeningen ........ · .. W. VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) (lle- 12e week) Coupure, 53 3 

I 7. Technologie van de materialen in verband 
0\ met ontwatering, waterzuivering en St.- Pi eters-- distributie van drinkwater W. SOETE 15 u. maandag 14-15Y2 (1) (le- 10e week) nieuwstr., 41 0\ ......... 
I 8. Corrosie van de materialen in verband met 

de ontwatering, waterzuivering en St.-Pieters-
distributie van drinkwater ......... A. VAN PETEGHEM 22%u. woensdag 10-11%(1) nieuwstr., 41 

INLEIDENDE CURSUSSEN ~ 

1. Oorzaken van milieuverontreiniging 
a. partim industriële ............ G. FROMENT 10 1!. maandag 8%-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische · ....... R. KIPS 10 u. maandag 10-11% (2) (5e- 11e week) Coupure, 533 

c. partim samenleving ........... A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. " op afspraak J. Kluyskensstr., 27 

2. Belgische wetgeving en internationale 
normen i. v.m. milieuveren treiniging .... P.KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11%-13 (1) (le- 7e week~ Universiteitstr., 8 

_j 3. Behandeling van drinkwater ........ F. BOSCH 7%u. zaterdag 8%-10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

4. Hygiënische aspecten van milieuveront-
: 

---- reiniging .................. K. VUYLSTEEK --=-=-- 10 u. 
---~- ... op afspraak -- De Pintelaan, 135 _ 

(1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus J \ 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting C 
(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur~ 

Leergangen Titularis. (*) . Dagen en uren Plaats 

5. Biologische en microbiologische aspecten -van het waterzuiveringsproces 
a. piutim biologische ............ A. GILLARD maandag 8Vl-10 (2) (le- 4e week) 

10-u. Coupure, 533 
b. partim microbiologische ......... J. VOETS donderdag 8-9% (1) (le- 4e week) 

6. Prospectie en winning van water ...... R. MARECHAL 7%u. maandag 9Vl-11 (1) (lle- 15e week) Rozier, 44 

6' Praktische oefeningen ........... R. MARECHAL 12 u. 3 namiddagen op afspraak Rozier, 44 
0\ --....J 

7. De hydrogeologie ............. W;DE BREUCK 10 u. dinsdag 14-16 (1) (1e- Se week) Rozier, 44 

I 7' Praktische oefeningen . . . . . . . . . . . W. DE BREUCK . 16 u. dinsdag 14-18 (2) (le- 4e week) Rozier, 44 

8. De hydrologie ............... G. TISON 10 u. vrijdag 10-11% (2) (le- 6e week) St.-Pieters-
nieuwstr., 41 

9. Inleiding tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van mi-lieuverontreiniging, 
met praktische oeféningen 

I a. partim anorganische . . . . . . . . . . . A. COTTENIE 5 u. woensdag op afspraak (1) Coupure, 533 
' 

a' Praktische oefeningen .......... A. COTTENIE 8 u. 2 namiddagen op afspraak (1) Coupure, 533 

b. partim organische ........ · .... N.SCHAMP 5 u. woensdag ( 1) op afspraak Coupure, 533 

b' Praktische oefeningen .......... N. SCHAMP - 8 u . . .. 2 namiddagen op afspraak (1) ~ . Coupure, 533 

·~ 10. lndu.strieprocessen en zuiveren van Gr. Stwg. Noord, 12 
~ fabrieksafvalwater ............. F.BOSCH 10 u. zaterdag 8Yz-10 (2) (le- 6e week) Zwijnaarde ___ 

------- --

(1) = eerste halfjaar (2) =tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting C ~ 

-
(voorbehouden aan burgerlijk ingenieur-architecten, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

en burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur) ~ 

" 
Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

1L Unit processes van de waterzuivering - .. F.BOSCH 10 u . . zaterdag 10-11% (2) (1e- 6e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
._ Zwijnaarde 

11' Praktische oefeningen ......... . ..... F. BOSCH 16 u. 4 namiddagen op afspraak (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

I" 
12. Bestrijding van de lychtverontreiniging .. F . BOSCH 10 u. zaterdag 10-11% (1) (6e -12e week) Gr. Stwg. Noord, 12 

0'\ 
Zwijnaarde 

........ 
00 13. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 
I 

14. Beginselen van de toxicologische -ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

15. Introauctieve lezingen over specifieke 
aspecten van milieuverontreiniging, niet ~ 

begrepen in voorgaand curriculum ..... 10 u. op afspraak ' 

I 

- --
I Oefeningen in "team"-verband voor het opvatten, 
I het ontwerpen en het berekenen van een inrich-

ting : het daaraan te besteden aantal uur is begre-
pen in dat bepaald voor de vak_ken "Stedelijke ont-
wateringen, met praktische oefeningen". "Bouwen 

~ 

van waterzuiveringsstations en pompstations, met 
praktische oefeningen" en "Verwerken van in-
dustriële, landbouwtechnische en huishoudelijke ,. 

- ~-- afvalprodukten, met praktische oefeningen". ---- ' - - - ---- .. .. - ~ -

( 1J = eerste halfja~ (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 

... 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

. 
Ingenieur in de milieusanering. Richting D. 

(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) -

Leergangen . Titularis r•J .. . . Dagenen uren . 

•. 
GRONDIGE CURSUSSEN -

1. De limnologie .................. A. GILLARD 15 u. donderdag 11 Y2-12~ ( 1) 

1' Praktische oefeningen .............. A. GILLARD 15 u. .. maandag 15-17 (7 weken) -
2. De mariene· biologie ............ G. PERSOONE 15 u. woensdag 11 Y2-12~ (2) 

2' Praktische oefeningen ............ G. PERSOONE . 15 u. op afspraak 

3. De pedobiologie, met praktische 
oefeningen ,. 

a. partim bodemzoölogie .......... A. GILLARD 7~u. donderdag 9V2-10~ (2) (le- Se week) 

a' Praktische oefeningen ............ A. GILLARD 8u. woensdag 8~10~(2) (4 weken) 

b. partim ~odemmicrobiologie ....... J. VOETS 71h. u. donderdag 10V2-ll ~ (1) (le- 7e week) 

b' Praktische oefeningen .......... J. VOETS 8u. donderdag 14-18 (1) (2e- 3e week) 

4. Biologisch onderzoek van milieu-
verontreiniging .................. G. PERSOONE 15 u. woensdag 1 0~ 11 ~ ( 2) 

4' _Praktische oefeningen ............ G. PERSOONE 120 u. woensdag 14-18 (2) 
donderdag 14-18 (2)" 

5. Microbiologisch onderzoek van 
milieuverontreiniging ........... J. VOETS 15 u. donderdag 8-9~(1) 

5' Praktische oefeningen ............ J. VOETS 120 u. . . maandag 14-18~ (1) (6e- 15e week) 
vrijdag BV2-181h (1) -

(1) =eerste halfjaar . (2) = tweede halfjaar (*)=totaal aantal uren per cursus 

Plaats 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

J. Plateaustr., 22 

J. Plateaustr., 22 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

Coupure, 533 

J. Plateaustr., 22 

J. Plateaustr., 22 

Coupure, 533 

Coupure, 533 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIEVAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVEREONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting D 
\ 

(voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 

-
Leergangen Titularis (*) Dagen en uren Plaats 

6. Verwerking van industriële, landbouw-
technische en huishoudelijke afval-
produkten, met prakt. oefeningen 
a. partim industriële ............ -; F.BOSCH 5 u. zaterdag 8%-10 (2) (13e- 15e week) Gr. S twg. Noord, 12 

Zwijnaarde 

a' Praktische oefeningen ........... F.BOSCH 8 u. ' 2 namiddagen op afspraak (2) Gr. Stwg. Noord, 12 
.. Zwijnaarde 

I b. partim landbouwtechnische en 
0\ huishoudelijke W.VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) Coupure, 533 tv ................ 
0 

I b' Praktische oefeningen .......... W.VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) (lle- 12e week) Coupure·, 533 

INLEIDENDE CURSUSSEN . 
1. - Oorzaken van milieuverontreiniging 

a. partim industriële ............ G.FROMENT 10 u. maandag 8%-10 (1) (le- 7e week) Krijgslaan, 271 

b. partim landbouwtechnische ........ R. KIPS 10 u. maandag 10-11% (2) (Se- 11e week) Coupure, 533 
... 

c. partim samenleving .............. A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 27 

2. lnleidiiig tot het fysisch en chemisch 
onderzoek van milieuverontreiniging, met 
praktische oefeningen -
a. partim anorganische ........... A. COTTENI~ woensdag 9Yz-l3 (1) ~ 

woensdag 14-18 (1) 
· (le- 7e week) r (10 uur theorie+ 90 uur 

I oefeningen/jaar) Coupure, 533 
b. partim organische ...... ......... N. SCHAMP woensdag 9Yz-13 (1) 

woensdag 14-18 (1) 

.:: (8e- 14e week) 
--

3. Virologie i.v.m. milieuverontreiniging ... A.DEVOS 10 u. vrijdag 8%-10 (1) (le- 7e week) Casinopl, 12 

3' Demonstraties ............... N. (A. DEVOS) 10 u. np afspraak Casinopl, 12 
- ..... ~ 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus · 

-----
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INTERFACULTAIR CENTRUM V09R DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting D. 
- (voorbehouden aan landbouwkundig ingenieurs) 

Leergangen Titularis (*) Dagen en uren I Plaats 

4. Beginselen van toxicologische ontledingen A. HEYNDRICKX 10 u. dinsdag 9-10 (2)'(1e- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

4' Praktische oefeningen •• 6 •••• • ••• A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2) (le- Se week) J. Kluyskensstr., 27 

5. Technologie van de zu'ivering van industrieel Gr. Stwg. Noord, 12 
en huishoudelijk afvalwater ........ F.BOSCH 10 u. zaterdag 8%-10 (1) (6e- 12e week) Zwijnaarde 

6. Biologische en microbiologische aspecten 
van het zuiveringsproces 
a. partim biologisc~ ........... A. GILLARD maandag SYz-10 (2) (1e- 4e week) 

10 u. ' Coupure, 533 
b. partim microbiologische ........ J. VOETS donderdag 8-9Yz ( 1) ( 1e - 4e week) 

7. Prospectie en winning van water ...... R.MARECHAL 7% u. maandag 9%-11 (1) (11e- 15e week) Rozier, 44 

8. Behandeling van drinkwater ........ F.BOSCH 1Yz u. zaterdag 8Yz-10 (1) (le- Se week) Gr. Stwg. Noord, 12 
ZWijnaarde 

9. Bestrijding van de bodemverontreiniging M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 I 

9' Demonstraties ............... N. (M. DE BOODT) 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 53 3 

10. Belgische wetgeving en internationale Universiteit-
normen i.v.m. milieuverontreiniging .... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11 Yz-13 (1) 1e- 7e week) str., 8 

11. Hygiënische aspecten van milieu-
verontreiniging .............. K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

12. Introductieve lezingen over specifieke .. 
aspecten van milieuverontreiniging, 
niet begrepen in voorgaand curriculum .. 10 u. op afspraak 

(1) =eerste halfJaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM-VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting E. 
(voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën). 

I 
Leergangen Titularis ' (*) Dagen en uren Plaats 

GRONDIGE CURSUSSEN •. 
1. Fysisch en chemisch onderzoek van milieu-

verontreiniging, met prakt. oefeniÏtgen 
a. partim anorganische F. BOSCH - . 15 u. zaterdag 11%-13 (1) (le- -!Oe· week) : Gr. Stwg. Noord, 12 • • f •••••••• 

I. Zwijnaarde 

a' praktische oefeningen .......... . F. BOSCH 40u. dinsdag 14-18 (2) (le- 10e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

0\ b. partim organische ......... -... M. VANDEWALLE 15 u. woensdag 14-18 (1) 
N 
N 

b' praktische oefeningen M. VANDEWALLE ·50 u. Krijgslaan 2 71 I .......... 
-

c. partim organische scheidingsmethoden M.VERZELE 15 u. donderdag 14-18 (1) 

c' praktische oefeningen .......... M.VERZELE 50 u. Krijgslaan, 271 

2. Microbiologisch onderzoek van donderdag 8-9Yz (1) (6e- 15e week) 
milieuverontreiniging ............ J. VOETS 15 u. (15 uur/jaar) Coupure, 533 

2' Praktische oefeningen ........... J. VOETS 60 u. maandag 14-18Yz(l) (6e- 15e week) 
vrijdag 13Yz-18%(1) Coupure, 533 

-: 3. Biologische en microbiologische aspecten 
van het waterzuiveringsproces 

I a. partim biologische ........... A. GILLARD maandag 8Yz-10 (2) (le- 4e week) 
10 u. Coupure, 533 

b. partim microbiologische ........ J. VOETS donderdag 8-9Yz ( 1) ( 1e- 4e week) 

INLEiDENDE CURSUSSEN 

~ 1. De limnologie ............... A. GILLARD 15 u. donderdag 11Yz-! 2Yz (1) Coupure, 533 
-~ 

~ - - - -

J (1) =eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 

..... 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

Ingenieur in de milieusanering. Richting E. 
(voorbehouden aan ingenieUrs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) 

i 

Leergangen . Titularis (*). Dagen en uren . Plaats 
~ . 

1' Praktische oefeningen . . .. . . . . . . . . A. GILLARD 15 u. maandag 15-17 (1) (7 weken) . . Coupure, 533 

2. Oorzaken van milieuve~ontreiniging ·, 

a. partim industriële ............. . . G. FROMENT 10 u. maandag 8%-10 (1) (1e- 7e week) Krijgslaan, 2 71 

b. partim samenleving ........... A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. op afspraak J. Kluyskensstr., 27 

3. Virologie in verband met milieu-
verontreiniging ................. A. DEVOS 10 u. vrijdag 8Y2-10 (1) (le- 7e week) Casinopl., 12 

I 3' Demonstraties ............... N. (A. DEVOS) 10 u. Casinopl, 12 
()'\ 

4. Beginselen van toxicologische ontledingen N 
w A. HEYNDRICKX 10 u. . dins~ 9-10 (2) (le- 10e week) J. Kluyskensstr., 27 

I 4' Praktische oefeningen ............ A. HEYNDRICKX 30 u. maandag 14-18 (2) (le- 8e week) J. Kluyskensstr., 27 

5.· · Prospectie en winning van water ...... R. MARECHAL 7% u. maandag 9Y2-11 (1) (lle- 15e week) I Rozier, 44 

6. Behandeling van drinkwater ........ F.BOSCH 7% u. zaterdag 8Y2-10 (1) .Oe- Se week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

7. Industrieprocessen en zuiveren van Gr. Stwg. Noord, 12 

~ ~ fabriekafvalwater . . ........... F. BOSCH 22% u. zaterdag 8Y2-10 (2) Zwijnaarde 

C)! _f 8. Unit processes van de waterzuivering ... F. BOSCH 10 u. zaterdag 10-11% (2) (le- 6e week) Gr. Stwg. Noord, 12 
Zwijnaarde 

~' ~~ 8' Praktische oefeningen F . BOSCH 16 u. 4 namiddagen op afspraak (2) Gr. Stwg. Noord, 12 .z, ........... - .. -
I-; , Zwijnaarde 

9. Bestrijding van de luchtverontreiniging 
. 

F: BOSCH 10 u. zaterdag 10-11% (1)(6e- 12e week) Gr. Stwg. Noord. 12 ~ .. 
··..-- - Zwijnaarde 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = totaal aantal uren per cursus 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN LUCHT-, BODEM- EN WATERVERONTREINIGING 

lngeni~ur in de milieusanering, Richting E. 
- (voorbehouden aan ingenieurs voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) 

Leergangen Titularis (*) . Dagen en uren Plaats 

10. Bestrijding van de bodemver on treinigiag M. DE BOODT 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 

10' Demonstraties ............... N. (M. DE 800 DT} 10 u. maandag 10-11 (1) (le- 10e week) Coupure, 533 . 

11. Verwerking van induStriële, landbouw-
technische en huishoudelijke afval-
produkten, met praktische oefeningen 
a partim industriële ............ F. BOSCH 5 u. zaterdag 8V2-10 (1) (13e- 15e week) Gr. Stwg. Noord, 12 

Zwijnaarde 
0\ 
N 
..&::. a' praktische oefeningen .......... F.BOSCH 8 u. 2 namiddagen op afspraak (2) Gr. S twg. Noord, 12 
I Zwijnaarde 

b. partim landbouwtechnische en 
huishoudelijke ............. W. VERSTRAETE 10 u. dinsdag 14-16 (1) (6e- 10e week) Coupure, 533 

-
b' praktische oefeningen . . . . . . . . . . W. VERSTRAETE 8 u. dinsdag 14-18 (1) ( 11 e- 12e week) Coupure, 53 3 

12. Belgische wetgeving en internationale Universiteit-
normen i. v.m. milieuverontreiniging .... P. KLUYSKENS 10 u. vrijdag 11 V2-13 (1) (le- 7e week) str., 8 

13. Hygiënische aspecten van milieu- ,/ 

verontreiniging .............. K. VUYLSTEEK 10 u. op afspraak De Pintelaan, 135 

14. Introductievelezingen over specifieke I 

aspecten van milieuverontreiniging, niet 
begrepen in voorgaand curriculum . . . . . 10 u. op afspraak 

-- -- -- ~ ·- - -
/1\ ~ ~.o.•a'l+.o. l,.".lÇ';,,.. ...... l'l\ - +ut~""',.),. J...".JÇ~ .......... '*' - +-.+ ........ 1 ....... -+ .... 1 "" ....... _ - .... - ................ 



INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

(opgericht bij Besluit van de Raad van Beheer van 17 mei 1972) 

A. OVERZICHTVAN DE STUDIEN 

Het Centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van 
licentiaat, van doctor en van speciaal doctor in de informatica 

1. De graad van licentiaat in de informatica kan · behaald worden na één jaar 
studie en een enig examen of van twee jaar studie en twee examen ge
deéltet:t naar keuze van de examinandi. Bij het enig examen of bij het 
eindexamen moeten de examinandi ·een verhandeling indienen waarvan het 
onderwerp veiband houdt met één of meerdere cursussen van het leerplan. 

2. De graad van doctor in de informatica kan behaald worden mits het in
dienen en het _openbaar verdedigen van een oorspronkelijk en onuitge
geven proefschrift, al dan niet gedrukt, en van drie door de examen
commissie aangenomen stellingen. Het proefschrift en de stellingen 
moeten aan de Raad van het Centrum worden voorgelegd tènminste één 
maand vóór de dag bepaald voor het examen. 

3. De graad van speciaal doctor kan behaald worden onder de modaliteiten 
van het besluit van de Raad van Beheer van de Rijksuniversiteit te Gent 
van 11 juli 1973, houdende het examenreglement tot het behalen van de 
graad van speciaal doctor. 

B. TOELATINGSVOORWAARDEN 

Tot het examen van licentiaat in de informatica degenen die houder zijn 
van een Belgisch wettelijk of wetenschappelijk diploma van licentiaat, 
doctor, ingenieur ·of apotheker en die bovendien geslaagd zijn voor een 
schriftelijk toelatingsexamen dat de volgende vakken omvat(*) : 

1. Lineaire algebra 
2. Beginselen der differentiaal- en integraalfekening 
3. Gewone differentiaalvergelijkingen 
4. Vectoralgebra 
5. Programmering 

Tot het doctoraat in de informatica de houders van het door de Rijks
universiteit te Gent uitgereikte diploma van licentiaat in de informatica 

Tot het speciaat'doctoraat cfr. A. 3. 

(*) Een omstandige opgave van de te kennen stof is te verkrijgen bij de wd-pedel G. DE SMAELE 
St. Pietersnieuwstraat 25, Gent. , 1 ' 

-625-
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICi\ 
. 

- Licentie in de informatica 

Leergangen Titularis . (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Numerische analyse I .......... R. DECALUWE 45 u. 8V2-lO St.Pieta'snieu~.41 , 

1' Praktische oefeningen ......... R. DE CALUWE 22%u. 14%-16" St.Pftmlieuwslr.41 

2. Ordinatororganisatie I .......... P. BERGMANS 22%u. 11 V2-B(l) ~\Wtr.4f 

2' Praktische oefenjngen ......... ·p, BERGMANS 15 u. 16%-17Vz(l) St.Pietf'l'snieu\Wtr.41 

3. Compilatoren en ordinatorbesturings-
systemen ................ R. DE CALUWE 22%u. . lQ-1 P/z (2) ~.41 

I 
' 0"1 4. Economische evaluatie van vanaf 

N ordinatorsystemen W. DE BAGKER 15 u. 14u30 · St.Pmrilll\Wtr.41 0"1 ........... 
I 5. Gegevensorganisatie en -terugwinning .. R. DECALUWE 22%u. llVz-13(1) S~\Wtr.41 

6. Programmeertalen ........... R.DECALUWE 22Vz ·u. lQ-1 P/z (1) s~.41 

7. . Optimalisatietechnieken ........ I. BRUYLAND 30 u. 9%-11 Vz( 1) ~\Wtr.41 

7' Praktische oefeningen ......... I. BRUYLAND 22%u. 8Vz-10(1) St.Pietfmieuwsti-.41 

11. CURSUSSEN NAA~ KEUZ.E: 

(de totale duur van de gekozen cursussen 
J 

moet ten minste 240 uur theorie en 80 uur 
praktische oefeningen bedragen) 

1. Numerische analyse 11 ......... R. DE CALUWE 45 u. 8V2-lO St.PietemW\Wtr.41 

1' Praktische oefeningen ......... R. DE CALUWE 22Vz u. 14Vz-16 St.Pietfmlialwstr.41 
-·-

2. Ordinatororganisàtie 11 ......... P. BERGMANS 22%u. lQ-11%(2) s~.4t 

3. Wiskundige beleidstechnieken ..... H.MULLER 30u. 8%-l2 S~wstr.41 

3' Praktische -oefeningen ·- ·- · "" • ..... li- MULLER 15 u. . 8Vz- 12 St.Pietfrsniwwst.41 
~ -- -

( 0 ) =totaal aantal uren per cursus (1) = eerste halfjaar 
(2) =tweede halfjaar 

---
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOO~ INFORMATICA -

Licentie in de informatica 

Leergangen Titularis fO) maandag dinsdag woensdag donderdag 

4. Schakelalgebra en sequentiële automaten P. BERGMANS 22% u. -
4' Praktische oefeningen .-........ P. BERGMANS 22% u. 

5. Optimale proevenopzet ........ I. BRUYLAND 22% u. 10-11 '12(1) 

5' Praktische oefeningen ......... I. BRUYLAND 22% u. 16-17%(1) 

6. Analoge en hybriede rekentechnieken G.VAN STEENKJSTE 22Yz u. 14%-16(2) 

6' Praktische oefeningen ......... G.VAN STEENKISTE 22Yz u. 16-17%(2) 

7. Abstracte automatenleer ........ P. BERGMANS 22Yz u. 8Yz-10(1) 

7' . Praktische oefeningen ...... ..... · .. P. BERGMANS 15 u. 15%-16'12(1) 

8. Systeerósimula tiete~hnieken ...... G. VANSTEENKISTE 22% u. 14Yz-16(1) 

8' Praktische oefeningen ......... G. VANSTEENKISTE 22%u. 16-17%(1) 

9. ~imulatie van soci<reconomische 
systemen ................ H.MULLER 22Yz u. 

10. Grafische in- en uitvoer bij de 
ordina toren ...... . . . . . . . P. BERGMANS 22% u. 8%-10(2) 

11. Heuristische programmering en kunst-
matige intelligentie .......... I. BRUYLAND 22Yz u. 10-11'12(2) 

12. Stochastische processen ........ M.VAN-
WORMHOUDT 22Yz u. llYz- 13(1 

12' Praktische oefeningen ......... M. VAN-
WORMHOUDT 22%u. 10 -llYz(l) 

13. Ordinator hoofd- en naadapparatuur .. P. BERGMANS 22Yz u. 11%-13(2} 

14. Digitale processturing ......... A. VAN 
CAUWENBERGHE 22%u. 

- ---- -- - - '--- '- ----
(o) = totaal aantal uren per cursus ( 1) = eerste halfJaar 

(2) = tweede halfjaar 

-

vrijdag zaterdag , Plaats 

10-11 %(1) St.Pietfmtiwwm.41 

11%-13(1) s~wm.41 

st.Piet:erri;uw.n.41 

S~wsti.41 

S~wstr.41 

s~w.n.41 

St.Piettmli!uwm.41 

St:.PieWrsnieuwstr.41 

S~wstr.41 

St.Fiettmlmwstr.41 

8Yz- 12 s~w.n.41 

- s~.41 

St.PEtemlmwstr.41 

· St.Pietasniwwstr.41 

s~.41 

St.Petersniuwstr.41 

llYz- 13(2) St.Pm'sniwwstr.41 
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA 

Licentie in de informatica 

Leergangen - Titularis (0) maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Plaats 

15. Analyse van grote systemen ...... P. BERGMANS 22%u. lü-11%(2) St.Pietfrsnieuwstr.41 

15' Praktisch.e oefeningen ......... P. BERGMANS 22%u. 11%-13(2) StJiietemlmwstr.41 
# 

16. Informatie- en codeertheorie ...... P. BERGMANS 22%u. 11%-13(1) St.Pietersniw\Wtr.4 i 
16' Praktische oefeningen ......... P. BERGMANS 15 u. 14%-15%(1) St.Pieta'srU:uwstr.41 

17. Management lnformation Systems ... W. DE BACKER 22%u. vanaf14u30 St.Pl.eta:snieuwstr.41 

18. Analysetechnieken voor socio-

I economische systemen ......... W. DE BACKER 22%u. vanaf 14u30 S~wstr.41 

0\ 19. Beheer van databanken ......... R. DE CALUWE 22%u. 11%-13(2) St:.Piet:erlmllwstr.41 N 
00 
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, 
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Over die cursussen wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste één studiejaar aan gewijdL Op aanvraag van de examinandus en 
met toestemming mn de raad van het Centrum kan echter over die cursussen examen worden afgelegd in twee gedeelten en kunnen er 
tenminste twee studiejaren aan worden gewijd. 
De examinandi moeten, bij het examen in eenmaal of bij het tweede examengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met 
betrekking tot één van de cursussen waarover het examen loopt. Deze verhandeling Y.JOrdt aan de examen.commissie bezorgd vóór de door 
haar te bepalen datum. 
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( 0 ) = totaal aantal uren per cursus ~ 

(1) = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 
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