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Toelatingsvoorwaarden tot de onderscheidene graden, die 
aan de Rijksuniversiteit te Gent kunnen behaald worden 

DE ACADEMISCHE (OF WETTELIJKE) 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 klassieke filologie; 
kandidaat in de Romaanse filologie; 
kandidaat in de Germaanse filologie; 
kandidaat in de rechten; 
kandidaat in de wetenschappen; 
kandidaat in de farmaceutische wetenschappen; 
kandidaat in de geneeskundige wetenschappen; 
kandidaat in de veeartsenijkunde; 
kandidaat burgerlijk ingenieur; 
kandidaat-landbouwkundig ingenieur; 
licentiaat in de wijsbegeerte; 
licentiaat in de geschiedenis; 
licentiaat in de klassieke filologie; 
licentiaat in de Romaanse filologie; 
licentiaat in de Germaanse filologie; 
licentiaat in de rechten; 
licentiaat in het notariaat; 
licentiaat in de wetenschappen; 
licentiaat in de tandheelkunde; 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs; 

doctor in de letteren en wijsbegeerte; 
doctor in de rechten; 
doctor in de wetenschappen; 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde; 
doctor in de v~eartsenijkunde; 
apotheker; 
burgerlijk mijningenieur; 
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; 
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landbouwkundig ingenieur; 
ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën; 
geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

B. ToeZalingsvoorwaarden 

I. 

Worden, met ingang van 1 oktober 1965, toegelaten tot alle universitaire 
studiën welke voorbereiden op een wettelijke graad (behalve tot de studiën 
van burgerlijk ingenieur) : 

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

Het getuigschrift van hoger middelbaar onderwija en het bekwaamheids
diploma worden uitgereikt: 

1. door de inri~htingen voor hoger middelbaar onderwijs (athenea, lycea 
en · colleges) ; · 

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

onderwijs. 

B. De houder~ van het diploma van een hogere secundaire technische school of 
van het kunstonderwijs, die bovendien het bekwaamheidsdiploma 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 af
delingen voor hoger secundair technisch onderwijs; 

2. door de examencommissie van de staat voor het hoger secundair 
technisch onderwijs. ' 

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

Het bekwaamheidsdiploma wordt uitgereikt: 

1. voor de 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 af-
delingen van een hogere secundaire 
technische school; 

- voor de leerlingen van de inrichtingen 
voor kunstonderwijs; 

- voor de hou~ers van het door de exa
mencommissie van de staat uitgereikte 
diploma van een hogere secundaire 
technische school. 
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C. De houders van een diploma, waaruit blijkt dat zb' geslaagd zb'n voor het 
toelatingsexamen, en dat uitgereikt is : 

I. door een examencommissie, ingesteld door een universiteit of daarmee 
gelijkgestelde inrichting, voor de toelating tot de graden van kandi
daat in.de wiskundige wetenschappen, kandidaat in de natuurkundige 
wetenschappen, kandidaat-landbouwkundig ingenieur of kandidaat 
burgerlijk ingenieur. 

2. door de examencommis3ie van de staat voor het hoger middelbaar 
onderwijs, voor de toelating tot de .graad van kandidaat-burgerlijk 
ingenieur. 

D. De houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle afdelingen), 
die bovendien een wettelijke of wetenschappelijke graad van kandidaat hebben 
behaald of zullen behalen in een universiteit, een daarmede gelijkgestelde in
richting of vóór de examencommil3sie van de Staat voor het universitair 
onderwijs. 

E. De houders van diploma's of getuigschriften, behaald in buitenlandse in
richtingen voor secundair onderwijs of in krachtens een internationale over
eenkomst in België opgerichte inrichtingen voor secundair onderwijs, die 
gelijkwaardig erkend zijn met de gehomologeerde diploma's en getuigschriften 
van het hoger middelbaar onderwijs en van het hoger s~cundair technisch 
onderwijs onder bij koninklijk besluit bepaalde voorwaarden. 

- Worden, met ingang van I oktober I965, 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 uit-
gereikt is : · 

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

2. door de examencommissie van de Staat voor ~et hoger middelbaar 
onderwijs, voor de toelating tot de graad van kandidaat-burgelijk 
ingenieur. 

0 VERGANGSREP ALINGEN 

. I. Voor de houders van een gehomologeerd hurnanioragetuigschrift oud 
stelsel (afdelingen Latijn-Grieks, Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, 
Wetenschappelijke afWetenschappelijke B), dat onder de vóór 1 januari 1965 
geldende voorwaarden behaald werd, blijft het universitair onderwijs toe
gankelijk 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 : · 

hetzij ten overstaan van de examencommissie van de staat voor het hoger 
middelbaar onderwijs; 
hetzij in de inrichting, welke hun het getuigschrift 'heeft uitgereikt. 
In dit laatste geval moet het maturiteitsexamen worden afgelegd uiterlijk 

drie Jaar na het behalen v~n het huma:riioragetuigschrift. 
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2. De leerlingen, die op 1 januari 1965 een humanioracursus volgden, in 
de retorica of in de eerste (hoger middelbaar onderwijs) -of wel in het 4de jaar 
lagere normaalschool, kunnen : 
, hetzij het getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs behalen, alsmede 

het bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs; 
hetzij een humanioragetuigschrift behalen onder de vóór 1 januari 1965 
geldende voorwaarden. 
In dit laatste geval vallen zij onder de hierboven bedoelde categorie 1. 

11. 

Niemand wordt toegelaten tot het examen : 
a) v.an 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 kandidaat 

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

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

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

rechten heeft behaald; 

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

g) van kandidaat in de veeartsenijkunde, van licentiaat in de wetenschappen, 
indien hij niet de overeenstemmende graad van kandidaat in de weten
schappen heeft behaald; 

h) van ·apotheker, indien hij niet de graad van kandidaat in de farmaceutische 
wetenschappen heeft behaald; 

i) van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of van licentiaat in de 
tandheelkunde, indien hij niet de graad van kandidaat in de genees
kundige wetenschappen heeft behaald; 

j) van doct.or in de veeartsenijkunde, indien hij niet de graad van kandidaat 
in de veeartsenijkunde heeft behaald; 

k) van geaggregeerde voor het hoger secundai1; onderwijs, indien hij niet de 
graad van licentiaat in de wijsbegeerte, van licentiaat in de geschiedenis, 
van licentiaat in de klassieke filologie, van licentiaat in de Romaanse 
filologie, van licentiaat in de Germaanse filologie of van licentiaat in de 

·wetenschappen heeft behaald; 

1) van doctor in de letteren en wijsbegeerte, indien hij niet de graad van 
licentiaat in de wijsbegeerte, van licentiaat in de geschiedenis, van licentiaat 
in de klassieke filologie, van licentiaat in de Romaanse filologie of van 
licentiaat in de Germaanse filologie heeft behaald; 

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

o) 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) ; -

p) van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en 
de landbouwindustrieën, indien hij niet de graad van kandidaat-land
bouwkundig ingenieur heeft behaald; 

q) 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 veeartsenij
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. 

I I I. 

Niemand wordt tot het examen toegelaten, zo hij niet aan zijn studiën 
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 ~xaminan
dns de onmiddellijk voorafgaande graad verworven heeft. 
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DE WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

A. Toelatingsvoorwaarden bepaald bij Koninklijk Besluit van 30 september 1964 

ARTIKEL 1. - De rijksuniversiteiten reiken uit : 
1 ° weten<lchappelijke 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 universi- _ 
taire examens ( 1) ; 

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

ARTIKEL 2. - De in artikel 1,. 1°. bedoelde diploma's worden uitgereikt 
onder dezelfde voorwaarden als de diploma's betreffende de overeenkomstige 
wettelijke graden. 

Tot de studiën voor het verkrijgen van de graad van kandidaat worden 
ec~ter toegelaten: 

a) zij die in het bezit zijn .van de . toelatingsbewijzen bedoeld in hoofd
stuk II van titel I van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire examens (3); 

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

. c) zij die het bewijs leveren dat ze met goed gevolg gelijkwaardige ge
achte studiën hebben gedaan en die door de Raad van Beheer op eensluidend 
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 alsook de getuigschriften van de tussen
examen'i niet ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de bijzondere Com
.missie ingesteld bij artikel 41 van genoemde wetten. 

ARTIKEL 3. - § 1. De in artikel 1, 2°, bedoelde diploma's hebben be
trekking op : 

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

b) gespecialiseerde stuçliën, 

§ 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 worden 
toegelaten : 

a) zij die in het bezit zijn van de toelatingsbewijzen bedoeld in hoofd
stuk II van titel I van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire examens (3) ; 

( 1) Zie A .. hierboven: opsomming van de academische graden. 
( 2) Zie de programma's van de onderscheiden faculteiten, school, instituten en centra 

der R.U.G. . 
( 1) Zie B.I. hierboven: toelatingsvoorwaarden tot de academische graden. 
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b) zij die geslaagd zijn voor een toelatingsexamen 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 eensluidend 
.advies van de faculteit, vrijgesteld zijn van de toelatingsbewijzen bedoeld in 
h?ofd'.ltuk II van ti~el I van -voornoemde wetten (1). 

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 overeenkomgtige graad van licentiaat 
hebben behaald; tot de studiën die leiden tot de graad van doctor, zij die de 
overeenkom'3tige graad van licentiaat hebben behaald; tot de studiën die 
leiden tot de graad van speciaal doctor, zij die de overeenkomstige graad van ' 
doctor hebben behaald; 

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

twee jaar voor de graad van kandidaat; 
twee jaar vo9r de graad van licentiaat; 
drie jaar voor de graad van ingenieur; ' 
één jaar voor 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
lijke lagere graad behaald hebben. Wat de graad betreft van geaggregeerde 
voor het hoger secundair o~derwijs mag nochtans van deze regel wor?.en af
geweken. 

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

ARTIKEL 4. -De Raad van Beheer kan de exat.ainandi, die het bewijs 
leveren dat zij met goed gevolg studiën 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 advies van de faculteit, 
de school, het instituut of het interfacultair centru,m. 

ARTIKEL 5. - De diploma's worden ondertekend door minstens vijf exa
minatoren en 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 d~ 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. 

(1) Zie B.I. hierboven: toelatingsvoorwaarden tot de academische graden 
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Wanneer de examinandi het voordeel van een afwijking hebben genoten 
ingevolge artikel 4, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op hun diploma's. 

B. 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 artikel 2, 1 o en 2°, koninklijk besluit van 
19 december 1962, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandi
datuur in de moraalwetenschap: de houders van een gehomologeerd getuig
schrift van Latijn-wiskundige humaniora (*), van Latijn-wete:q.schappelijke 
humaniora(*), van modern-wetenschappelijke humaniora(*), van een geho-

, mologeerd of erkend getuigschrift van modern-economische humaniora (*) en 
de houders van een diploma van geaggregeerd leraar voor het lager secundair 
onderwijs (afdelingen: Nederlands-Engels, Frans-Geschiedenis, wiskunde, 
wetenschappen-aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding-biologie). 

-- Behoudens de in artikel 2 yan 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 der Letteren en 
Wijsbegeerte 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 een onderwerp van algemene aard; 
3. Franse taal (actief) ; 
4. Een vak te kiezen uit ( cf. leerplan van de nieuwe humaniora, wetenschap

pelijke afdeling) ; 
- geschiedenis; 

aardrijkskunde; 
- biologie; 

wiskunde; 
- Engels; 
- Duits (passief) ; 

· 5. Mondeling examen over algemene , ontwikkeling. 

ARTIK~L 2. -Behoudens de in artikel 5, paragraaf 3, koninklijk besluit 
van 19 november 1927, vermelde personen mogen de houders van een ge
homologeerd of erkend getuigschrift van modern-economische humaniora zich 
inschrijven voor de kandidatuur in de opvoedkundige wetenschappen. (**) 

ARTIKEL 3. - Behoudens de in artikel 3, koninklijke besluiten vari 12 
december 1957, 23 februari 1959 en 13 augustus 1962 vermelde personen 
mogen zich inschrijven voor de kandidatuur in de Oosterse taalkunde en 
geschiedenis, voor de kandidatuur in de Oosteuropese taalkunde en · geschie
denis of voor de kandidatuur in de Afrikaanse taalkunde en geschiedenis : . 
de houders van een gehomologeerd getuigschrift van Latijn-wiskundige huma
niora (*), van Latijn-wetenschappelijke humaniora(*), van modern-weten-

(*) Behaald onder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een 
bekwaamheidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te vangen. 

(**) Vervallen ingevolge verschijnen van het K.B. dd. 13 juni 1964 houdende oprichting 
van een Hoger Instituut voor Psychologische en Pedagogische wetenschappen. 
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schappelijke humaniora(*), van een gehomologeerd of erkend getuigschrift 
van modern-economische humaniora(*) en de houders van een diploma van 
geaggregeerd leraar voor het lager secundair onderwijs (afdelingen : Neder
lands-Engels, Frans-geschiedenis). 

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

ARTIKEL 5.- Behoudens de in artikel I, koninklijk besluit van 11 juli 1959, 
vermelde personen mog-en zich inschrijven voor de kandidatuur in de handels
wetenschappen: (**) de houders van een diploma van geaggregeerd leraar 
voor het lager secundair onderwijs (afdelingen: Nederlands-Engels, Frans
Geschiedenis, wiskunde·, wetenschappen-aardrijkskunde, lichamelijke opvoe
ding-biologie), van een diploma A6/Al van gegradueerde in de handels
wetenschappen of van gegradueerde van het hoger technisch onderwijs, 
afdeling boekhouden en administratie, van gegradueerde in de boekhoud
kunde (1). 

ARTIKEL 6.- Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van de 
wetenschappelijke graad van kandidaat in de scheikunde, in de aard- en 
delfstofkunde, in de aardrijkskunde, in de biologie, in de artsenijbereidkunde, 
in de wetenschappen voorbereidend tot de veeartsenijkunde of in de natuur
en geneeskundige wetenschappen: de houders van een gehomologeerd getuig
schrift van modern-wetenschappelijke humaniora, van een gehomologeerd of 
erkend getuigschrift van modern-economische humaniora en de houders van 
een diploma van geaggregeerd leraar voor het lager secundair onderwijs 
(afdelingen : wetenschappen-aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding-biologie) 

ARTIKEL 7.- Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van 
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 faculteiten « Notre Dame de la Paix » te Namen. 

Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van de wetenschappe
lijke graad van apotheker : de houders van een wetenschappelijk diploma van 
kandidaat in de wetenschappen voorbereidend tot de artsenijber~idkunde 
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 artikel 1, koninklijk besluit van 28 augustus 
1945, vermelde personen mogen zich inschrijven voor de kandidatuur in de 
lichamelijke opvoeding : de houders van een gehomologeerd of erkend getuig
schrift van modern-economische humaniora(*) en de houders van een diploma 
van geaggregeerd leraar voor ·het lager secundair onderwijs (afdelingen : 
Nederlands- Engels, Frans-Geschiedenis, wiskunde, wetenschappen-aardrijks · 
kunde, lichamelijke opvoeding-biologie). · 

ARTIKEL 9.- Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van 
de wetenschappelijke graad van kandidaat in de veeartsenijkunde: de houders 

(I) Aangevuld bij besluit van de Raad van Beheer der R.U.G. d.d. 9/10/1968. 
(*) Behaald 'onder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een 

bekwaamheidsdiploma vereist was om universitaire studiën aan te vangen. 
(**) Bedoeld wordt: economische wetenschappen. 

- 17 _,... 



I 

van een wetenschappelijk diploma van kandidaat in de wetenschappen voor
bereidend tot de veeartsenijkunde, 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. 

Mogen zich inschrijven met het oog op het behalen van de wetenschappe
lijke graad van doctor in de veeartsenijkunde : de houders van een wetenschap
pelijk diploma van kandidaat in de veeartsenijkunde, uitgereikt door de 
Faculteit van de Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Gent of door 
de Rijksfaculteit voor veeartsenijkunde te Kuregem. 

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 diplo
ma of getuigschrift voorleggen. 

C. Toelatingsvoorwaarden, bepaald biJ de oprichtingsbesluiten 
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 toege
laten 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. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

ELANDIJNBERG 2- Tel. 23.38.21 (10 lijnen) 

ALGEMENE INDELING 

De faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte is ingedeeld in verschillende 
secties. 

Zij omvat vijf afdelingen met een volledig studieprogramma binnen de 
faculteit nl. : 

1. Wijsbegeerte; 

~ 
Oudste tijden; 
Klassieke Oudheid ; 

2. ·G es chiedenis: richtingen voor de licentie:,- Middeleeuwen; 
- Nieuwe tijden; 
- Nieuwste tijden; 

3. Klassieke filologie: richtingen voor de licentie: F ~~:ij~; 
Geschiedenis 
der Oudheid; 

4. Romaanse filologie; 
5. Germ·aanse filologie. 

Daarnaast weid bij koninklijk besluit van 19 december 1962 een sectie in 
· de moraalwetenschap opgericht waar uitsluitend wetenschappelijke graden 

kunnen behaald worden. · . 

ToELATINGsvooRWAARDEN 

1. tot de academische (of wettelijke) graden : cf. p. 9 en volgende. 

2. tot de wetenschappelijke graden (wetenschappelijke diploma's die overeen- · 
stemmen met de diploma's betreffende de wettelijke graden) : cf. p. 14 en 
volgende (artikel 1, 1 o en artikel 2). 

3. tot de wetenschappelijke grad~n in de moraalwetenschap (K. B. van 
19 december 19()2) : cf. p. 14 en volgende (artikel 1, 2° en artikel 3) 
evenals: 

a) zij die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij artikel 3, 
§ 2, 1 o van het koninklijk besluit van 30 september 1964 (cf. p. 14); 

b) de houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift (oud 
stelsel, bekomen vóór 1966) voorzien in artikel 2, 1° en 2° van het 
K. B. van 19 december 1962 en in artikel 1 van het besluit van de 
Raad van Beheer van de universiteit van 26 februari 1964 ( cf. 
p. 16). 

c) de houders van een getuigschrift van de voorbereidende proef voor 
toelating tot het examen van kandidaat in de letteren en wijsbe-

-19-



geerte bepaald bij art. 10 van de gecoördineerde wetten op het 
toekennen van de academische graden en het progràmma der uni
versitaire examens (coördinatie 31 december 1949). 

d) voor een examencommissie aangesteld door de Faculteit van de 
Letteren en Wijsbegeerte een toelatingsexamen afgelegd hebben 
dat de volgende vakken omvat : 
1. Een verJ:.landeling (in het Nederlands); 
2. Korte inhoud van en commentaar op een uiteenzetting van 

ongeveer 20 minuten over een onderwerp van algemene aard; 
3. Franse taal (actief); 
4. Een vak te kiezen uit ( cf. leerPlan van de nieuwe humaniora, 

wetenschappelijke afdeling) · 
- Geschiedenis; 
- Aardrijkskunde; 
- Biologie; 
-Wiskunde; 
- Engels 
- Duits (passief) ; 

5. Mondeling examen over algemene ontwikkeling. 

Worden toegelaten tot de licentie in de moraalwetenschap: de hou
ders van het overeenstemmend kandidaatsdiploma; 

- Worden toegelaten tot de aggregatie voor het hoger secundair onder
wijs in de moraalwetenschap: de houders van het overeenstemmend 
licentiaatsdiploma; 

~ Worden toegelaten tot het doctoraat . in de moraalwetenschap: de 
houders van het overeenstemmend licentiaatsdiploma; · 

- Worden toegelaten tot het speciaal doctoraat in de moraalweten
. schap : de houders van het overeenstemmend doctorsdiploma. 

OvERZICHT VAN DE STUDIËN 

De faculteit kan wettelijke en ook wetenschappelijke diploma's afieve:r.en. 

In de vijf afdelingen kunnen achtereenvolgens volgende graden ver
worven worden: kandidaat, licentiaat, geaggregeerde voor het hoger secundàir 
onderwijs, doctor en geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

In de afdeling moraalwetenschap kunnen achtereenvolgens volgende 
wetenschappelijke graden· verworven worden: kandidaat, licentiaat, geaggre
geerde voor het hoger secundair onderwijs; doctor en speciaal doctor. 

De examenvakken vÓor cie .graad van kandidaat in de wijsbegeerte, in 
de geschiedenis, in de klassieke filologie, in de Romaanse filologie, in eh! 
Germaanse filologie en voor de graad van kandidaat in de moraalweten
schap zijn het voorwerp van twee examengedeelten en van tenminste t~e 
jaren studie. 

, De examenvakken voor de graad van licentiaat in de wijsbegeerte, in 
de geschiedenis, in de klassieke filologie, in de Romaanse filologie, in de 
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Germaanse filologie en voor de graad van licentiaat in de moraalwetenschap 
, zijn het voorwerp van een enig examen of ~an twee examengedeelten, n~r 

keuze van de examinandus, en van tenminste twee jaren studie. 

De exarninandi moeten, bij het enig examen of bij het tweede examen
gedeelte, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bîj de 
groep vakken die zij voor het examen gekozen hebben. 'De verhandeling 
1noet aan de examencommissie worden voorgelegd. tegen de door haar \#aSt
gestelde datum. 

Bij elke licentie is een graad van geaggregeerde voor het hoger 
secundair onderwijs voorzien. Dit examen mag gelijktijdig afgelegd wor
den met dat van de licentie. 

Wie sedert tenminste één jaar houder is van het diploma van licentiaat 
kan het overeenkomstig examen van doctor in de letteren en wijsbegeerte 
of van doctor i~ de moraalwetenschap afleggen. 

Dit examen omvat het indienen van een oorspronkelijk proefschrift en 
van een stelling door de commissie aangenomen." Het proefschrift en de stel
ling worden door de examinandus in het openbaar verdedigd. Zij dienen 
aan de commissie overgemaakt tenminste één maand vóór de dag bepaald 
voor het examen. 

Wie sedert tenminste twee jaar houder is van de wettelijke graad van 
doctor in de letteren en wijsbegeerte kan zich aanmelden voor het overeen
komstig examen van geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

Wie sedert tenminste twee jaar houder is van de wetenschappelijke 
graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte of van doctor in de moraal
wetenschap kan zich aanmelden voor het overeenkomstig examen van spe
ciaal doctor. 

Verklaring van de gebruikte tekens 

(1) 
(2) 
(*) 

(**) 
(*+ **) 

(*/**) 

(ü) 
(üü) 
(-) 

(- ) 
(+) 

(+ + ) 
(/) 

- eerste halfjaar 
tweede halfj ;:tar 
te volgen in de le kandidatuur/licentie 
te volgen in de 2e kandidatuur/licentie 
te volgen in de 1e en 2e kandidatuur/licentie 
te volgen in de Ie of 2e kandidatuur/licentie (naar keuze van de 
examinandus) . 
cursus om de 2 jaar gedoceerd : niet in 1970-1971 
cursus om de 2 jaar gedoceerd: wel in 1970-1971 

= . oefeningen in groepen, dagen en uren later te bepalen 
in groepen 
20 weken per jaar 
gedurende de maanden oktober en november 
Studer;tten 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. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur wijsbegeerte (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
J. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. Historische inleiding tot de wijsbegeerte (00) N. (E. VERMEERSCH) 45 uur/jaar 

2. Logica (*) L. APOSTEL 16-18 

3. Oefeningen logica (*+**) . L. APOSTEL (** ) 14-16 
' (*) 16-18 

4. Psychologie (*) N. (W. DE COSTER) 

5. Oefeningen wijsgeri~e antropologie ( 0 ) N. (E. VERMEERSCH) 15-17 

6. Ethica (*+**) . . ·. • N. (]. KRUITHOF) 16-18 (* ) 10-12 (**) 

7. Oefeningen ethica- (*+**) . . N. (]. KRUITHOF) 

8. Encyclopedie van de wijsbegeerte (*+**) R. BoEHM t 

----

" II. CuRsussEN NAAR KEUZE : 
Zes door de examinandus met goedkeuring van 
de examencommissie gekozen cursussen, die elk 
tenminste één college omvatten dat voorkomt 
op het programma van een universiteit (twee te 
volgen in de eerste kandidatuur, vier in de 
tweede kandidatuur). 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

vrijdag I zarerdag I Plaats 

, I Blandijnberg; 2 1----1 Blandijnberg, 2 

1 Blandijnberg, 2 

11-13 Blandij n berg, 2 

"!3landijnberg, 2 

Paddenhoek ( *) 
Blandijn berg, 2 
(**) 

14-16 Elandijn berg, 2 

17!-19 Blandijnberg, 2 
-- -

'-., 

I 

. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie wijsbegeerte (nieuw regime) (tenminste twee jaren studie) 

Leergangen I Titularis I =dag I dinsdag .I Woensdag I donderdag I vrijdag 

l. VERPLICHTE VAKKEN 
Drie cursussen naar keuze uit 1 t.e.m. 4 ~ 

I. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Oudheid (o) N. (A. jANSSENS) 9-11 

-
2. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 

Middeleeuwen . N. (A. jANSSENS) 60 uur/jaar 
- ------ · 

3. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (0 ) • N. (R. BOEHM) 18-19 

4. Geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
Hedendaagse Tijden (oo) N. (E. VERMEERSCH) 17-19 

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

Oudheid (0 ) ••• . •••••••••• N. (A. jANSSENS) 11-12 

6. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 

-----1- 14-15 Middeleeu~en ( oo) A. jANSSENS 

7. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 
30 uur/jaar Moderne Tijden ( oo) R. BoEHM 

8. Verklaring van wijsgerige teksten uit de' 
Hedendaagse Tijden . . . . . . . . . N. (E. VERMEERSCH) 30 uur/jaar 

9. Algemene metafysica (0 0) N. (J. KRUITHOF) 
~ 

60 uur/jaar 

10. Axiologie (oo) N. (]. KRUITHO:F) 60 uurjjaar 
of 

11. Esthetica (o) • N. (A. jANSSENS) --1 I I ·I 
14-16 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

I zaMrdag I Plaats 

. 
-
Blandijnberg, 2 

I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 
Blandijnberg, 2 

--



~ 
~ 

FACULTEIT VAN DE L~TTEREN EN WIJSBEGEERTE / 

Licentie wijsbegeerte (nieuw regime) (tenminste twee jaren studie) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag 1· vrijdag I zakTdag I 
12. Grondige studie van vraagstukken uit de 

wijsgerige antropologie (oo) . . . . . . N. (E. VERMEERSCH) -- 15-17 

13. Grondige studie van vraagstukken uit de 
logica (00) • • • • • • • • • • • • • • L. APOSTEL 14-16 

14. Grondige studie van vraagstukken uit. de 
ethica (0 ) • • • • • • • • • • • • • • N. (]. KRUITHOF) 14-16 

15. Geschiedenis en theorie van het weten- /' 

schappelijk denken (0 ) • N. (L. APOSTEL) 60 uur/jaar 

16. Epistemologie (oo) N. (L. APOSTEL) 8-10 

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

wijsgerige antropologie (oo) . . . . . . N. (E. VERMEERSCH) 14·15 

18. Kritische ontleding van een w1jsgerig werk: 
logica ( oo) . . . . . : . . . . . . . N. (L. APOSTEL) 12-13 

19. Kritische ontleding van een wijsger'ig werk : I 
ethica (o) . . . . . . . . . : . . . . N. (]. KRUITHOF) 18-19 

'' 

20. Kritische ontleding van een wijsgerig werk: 
fenomenologie (o) . . . . . . . . . . N. (R. BoEHM) ·,- 30 uurjjaar 

-
21. Kritische ontleding van een wijsgerig werk : 

esthetica . . . . . . . . . . . . . . . N. (A. jANSSENS) 30 uurJjaar 
----- I I -----I II. CuRsussEN NAAR KEUZE : I I 

Twee door de examinandus met goedkeuring 
van de examencommissie gekozen cursussen, -die elk tenminste één college omvatten dat 
voorkomt op het programma van een univer- I 

siteit ....... 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

-

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Elandij nberg, 2 

Blandijnberg,. 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Elandijn berg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

26 Licentie wijsbegeerte (oud regime) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
-

l. - VERPLICHTE CURSUSSEN : 

De geschiedenis van de wijsbegeerte, partim : 
1. - hedendaagse tijden E. VERMEERSCH 17-19 
-----

Veridaring van wijsgerige teksten uit de : 
2.- Middeleeuwen A.jANSSENS 

3.- moderne tijden . R. BOEHM 10-11 

4. - metafysica j. KRUITHOF 14-16 

Grondige studie van vraagstukken uit de: ,. 

5.- zie]kunde. E. VERMEERSCH 15-16 

6. -logica . L. APOSTEL 11-12 

Kritische ontleding van een wijsgerige ver-
handeling: 

7.- zie1kunde. E. VERMEERSCH 14-15 

8. -logica . L. APOSTEL 12-13 

-:::;- , 
~ 

-

I 

vrijdag I za~·rdag I Plaats 

I 

Blandijnberg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

B1andijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
. 

2e Licentie wijsbegeerte (oud regime) 

Leergangen .. I Titularis I maandag I dinsdag I woemdag I donderdag I vrijdag 

II. - CURSUSSEN NAAR KEUZE : -· 

Tenminste twee cursussen te kiezen onder de volgende: 

De grondige verklaring van een Grieks en 
Latijns schrijver .. 

1. - partim : Grieks. N. 10-12 
~ 

2. - partim : Latijn G. SA..'NDERS 14-16 

3. Grondige studie van Griekse of Rom~inse 
instellingen . P. LAMBRECHTS 11-12 

-
De geschiedkundige kritiek en haar toepas-
sing op een tijdperk der geschiedenis : 

4. - oudheid . .. P. LAMBRECHTS 10-12 

5. - middeleeuwen . R. VAN CAENEGEM 8-10 

6. - middeleeuwen . A. VERHULST 10-12 

7. - moderne tijden . c. VERLINDEN .I 11-13 

8. - hedendaagse tijden . .. j. DHONDT 11-13 

De instellingen : 
9.- der middeleeuwen R. VAN CAENEGEM 9-11 

10.- der moderne tijden . .. C. VERLINDEN 14-16 

11. De staathuishoudkunde N. Dagen en uren later te bepalen . 

I I I I 
! 

,.,. 

I za~rdag I Plaats 

Blandijnberg_, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blan.dijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandij n berg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

B1andijnberg_, 2 

I 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

2e Licentie wijsbegeerte (oud regime) 

Leergange_n dinsdag I woensdag I dondardag I orijdag I za~rdag I Plaats 

I 
I Blandijnberg, 2 

I I 

8-10 Blandijnberg, 2 

19. - middeleeuwen M. DE MAEYER 14-16 St Htibertusstr., 2 

1 
20. De muziekgeschiedenis. . . . . . . . ·1 J. BROECKX. \ 17-19 I I I I I I Blandijnberg, 2 

1 
III. -Een door de examinandus gekozen cursus, 

van het programma van de faculteit van de letteren en 
wijsbegeerte (programma der licentiaatsexamens), of 
met toestemming van de examencommissie, onder de 
cursussen verTnl'ld op het programma van een andere 
faculteit en waarover geen proef liep. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
·. I 

Aggregaat H.S.O. wijsbegeerte' 

Leergangen -I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 
1 zakrdag 1 

Plaa~s 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde . R. VERBIST 17-19(1) Blandij:nberg~ 2 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) • R. PLANCKE 17-19 Blandij::nberg~ 2 

3. De algemene methodenleer (0 ) A. GERLO 17-19 Blandijn.berg~ 2 

4. Bijzondere methodenleer der vakken die Atheneurr::1.-
voorkomen op het programma der athenea, 30 uur/jaar Lycem:n. 
·partim : zedenleer . A. R. VAN CAUWELAERT Blandij:n.berg~ 2 

-
partiro: algemene wijsbegeerte (oo) N. (L. APOSTEL) 30 uur /jaar theorie Blandij:n.berg~ 2 

partiro : sociale wijsbegeerte N. (]. KRUITHOF) 30 uur/jaar theorie Blandijnberg~ 2 

. - , 
.. 

-

; ~ 

I I 

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 cler athenea. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktijdzg met het examen voor de graad van licentiaat. 

Voor de Verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21, 
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- ~ACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur geschiedenis (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

- Leergangen I Titularis l maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I 

1. Geschiedenis van de Oudste Tijden en meer 
bepaald de oudste geschiedenis van Europa 
(0) .. N. (S. LAET) 16-18 (1) 

2. Geschiedenis van Griekenland en Rome (00) N . . (P. LAMBRECHTS) 17-18 

3. Geschiedenis van' de Middeleeuwen (0 ) N. (J. DHONDT) 111-12! I 

4. Geschiedenis van de Nieuwe Tijden (oo). N. ·(C. VERLINDEN) 9-10 
-

5. Geschiedenis van de Nieuwste T~jden ( 00) • N. (J. DHONDT) 9-11 (1) 

6. Geschiedenis van de Nederlanden (0 ) • N. (A. VERHULST) 9-10 (12 9-10 

7. Overzicht van de geschiedkundige kritiek(*) W. PREVENIER 9-10 

Oefeningen over vraagstukken uit de 
geschiedenis, twee oefeningen te kiezen 
in elk der kandidaturen onder : -

Sa. Oudste Tijden N. (S. LAET) 16-18 
: 

Sb. Griekenland en Rome N. (P. LAMBRECHTS) 8-10 

Be. Middeleeuwen (oo) .. R. VAN CAENEGEM 9-11 

8d. Middeleeuwen (0 ) • .. N. (W. PREVENIER) 10-12 ' 

Be. Nieuwe Tijden N. (C. VERLINDEN) 11-13 

Bf. Nieuwste Tijden . . N. (J. DHONDT) 11-13 

Encyclopedie der geschiedenis, twee par-
tins te kiezen onder : 

9a. Oudste Tijden (**) N. (S. DE LAET) 14-16 (1) 
1----! 

·-
zat.rdag I Plaats 

-

Blandijnberg, 2 

B1andijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg 2, 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
·-

Blandijnberg, 2 

Bl~ndijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg) 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur geschiedenis (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen 
I 

Titularis I "Wandag I dinsdag [ woensdag I donde;dag I vrijdag I zaterdag I 
9b. Griekenland en Rome (**) N. (P. LAMBRECHTS) 1--- 16-18 (2) ! --1 
9c. Middeleeuwen (**) R. VAN CAENEGEM I 9-11 (2) 

9d. Nieuwe Tijden (**) N. (C. VERLINDEN) 10-11 -

9e. Nieuwste Tijden (**) N. (J. DHONDT) 16-17 

lOa. Paleografie, met oefeningen (**) . N. (W. PREVENIER) 14-16 (2) 
of -

lOb. Latijnse epigrafie, met oefeningen (**) N. (P. LAMBRECHTS) 10-11 

Twee talen naar keuze uit: (een taal in 
de eerste kandidatuur, een · andere taal 
in de tweede kandidatuur) 

lla. Vertaling van historische teksten uit het I 

Klassiek Latijn (o) . N. (G. SANDERS) 9-11 ( 1) 
- -
11 b. Vertaling van historische teksten uit het N. (G. SANDERS) 

Middeleeuws Latijn (oo) 9-11 (1) 

llc. Vertaling van historische teksten uit het 
Middel-Nederlands (0 o) N. (A. VAN ELSLANDER) ' 12-13 

lld. Vertaling van historische teksten uit het 
Middeleeuws Frans. .. N. (G. DE PoERCK) 11-12 

11 e. Vertaling van historische teksten uit het 
Klassiek Grieks R. BoGAERT 30 uur/jaar 

llf. Vertaling van historische teksten uit het 
Engels . N. (R. DEROLEZ) 30. uur/jaar 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 21. 

I 

.. 

Plaats 

B1andijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
--

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur geschiedenis (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen - l Titularis l maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
lig. Vertaling van historische teksten uit het 

Duits N. (G. DE SMET) 30 uur/jaar 

llh. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Spaans . N. (C. VERLINDEN) 30 uur/jaar 

-
lli. Vertaling van historische teksten uit het 

Spaans van de 15e-18e eeuw N. (C. VERLINDEN) 30 uur/jaar 

lij. Vertaling van historische teksten uit het 
Modern Italiaans N. (R. VAN NuFFEL) 30 uur/jaar 

11k. Vertaling van historische teksten uit" het ' 
I 

Italiaans van de 15e-18e eeuw . . . . . N. (C. VERLINDEN) 30 uur/jaar 

111. Vertaling van historische teksten uit het y 

Russisch ' · . N. (J. LOTHE) 30 uur/jaar 

12a. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) A. BoLCKMANs 14-16 ( 1) 

of 
12b. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

kunde : Middeleeuwen en Nieuwe Tijden 
(ü) N. (A. VAN ELSLANDER) 8!-10! (1 ) 

of 
12c. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

kunde: Nieuwste Tijden (oo) N. (A. VAN ELSLANDER) 8!-10~ (l ) 

13. Overzicht van de geschiedenis der plasti-
sche kunst~n: Oudheid (o) . N. (H. MusscHE) 

V oor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

vrijdag I zaterdag I Plaats 

' ' Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 

Blandijnberg, 2 I 

__J 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

16-17 Blandijnberg, 2 
---
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
, 

Kanditatuur geschiédenis (2jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag 1· vrijdag 

14. Overzicht van de geschiedenis der plasti-
sche kunsten : Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijd~n ( oo) N. (DE MAEYER) 16-17 

15. Historisch overzicht van de belangrijkste 
wijsgerige stelsels (0) N. (J. KRUITHOF) 10-11! 

16. Retrospectieve menselijke- aardrijkskunde ~ 

(00) . N. (A. VERHULST) 14-16 

17. Inleiding tot de economie (*) N. 14-16 (1) .-

Twee cursussen naar keuze uit: -

18. Inleiding tot de algemene rechtsleer (**) N. (W. CALEWAERT) 18-19 
~ 

19. De vormen van het religieus leven (**) N. (P. LAMBRECHTS) 15-16 

20. De sociologie (**) N. (M. VE.RSICHELEN- 10-12 
TERRYN) 

21. Algemene statistiek, met praktische oefe-
N. - 14-15! ningen (**) .. 

22. Inleiding tot de etnologie (**) N. 16-18 (2) 

23. Psychologie (**) . .. N. (W. DE Coster) 11-12 
' 

--------- - ----

V oor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

I zakrdag I Plaats 

Blanclijn..berg, 2 

Blandijn..berg, 2 

- Blan<iijn. berg, 2 

Blan<iijaberg, 2 

Blan<iijn. berg, 2 

Blan<lijaberg~ 2 

Blan<lijaberg, 2 

Blan<lijaberg, 2 

Blan<lijaberg, 2 

Blan<iijn..berg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de geschiedenis, richting: oudste tijden (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 
, • 

I I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I I zarerdag I Leergangen Titularis vrijdag 

J. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Instellingen van de Oudste Tijden (oo) N. (S. DE LAET) 8-10 

2. Economische en sociale geschiedenis van 
de Oudste Tijden (oo) . N. (S. DE LAET) 16-18 

3. Cultuurgeschiedenis van de Oudste' Tijden 
( 0 ) . . N. (S. DE LAET) 8-10 

4. Historische kritiek, toegepast op een periode 
van de geschiedenis (*+**) . N. (S. DE LAET) 14-16 

Vier cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 12 
5. Opgraving3techniek, met · oefeningen op 

het terrein (00) • N. (S. DE LAET) 16-18 (2) . 

6. Nationale en provinciaal-Romeinse archeo-
logie (00) N. (S. DE LAET) 8-10 I 

7. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met praktische oefeningen; 
deel b- bodemkunde en fysische aardrijks-
kunde (*) N. 14-16 (1) 

8. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met praktische oefeningen; 

16-18 (1) deela-geologie (*) N. 

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

10-12 (2) oefeningen ( *) N. 
--- - ------

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

Plaats 
' 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Rozier, 6 
---

Rozier, 6 

Coupure, 273 
. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie geschiedenis, richting: oudste tijden (nieuw regime) (tenminste twee jaren studie) 

Leergangen I Tit•tlaris I maarulag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

10. Historische geografie -problemen, bron- -nen en methode (*) . N. (A. VERHULST) 9-10 ~, Blandijnberg, 2 .. -

11. Latijnse epig~afie (*) p. LAMBRECHTS 10-11 Blan.dijnberg, 2 

12. Numismatiek der Oudheid . .. N. (P. LAMBRECHTS) 14-15 · Blandijnberg, ~ 

II. CuRsussEN NAAR KEUZE: 

·zie p. 43 en 44 -
' -

- - --
-

-

,, 

I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 



~ 
<.J1 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie geschiedenis, richting: klassieke oudheid (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen 
I 

Titularis I maaruiag I dins,dag I woensdag I donderdag ! vrijdag I zarerdag I 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN: - I I 
1. Instellingen van de Griekse wereld (o) . N. (P. LAMBRECHTS) i 11-12 

I 
-

2. Instellingen van de Romeinse wereld (00) . N. (P. LAMBRECHTS) 
I 

11-12 
I 

3. Economische · en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (oo) . N. (R. BoGAERT) 60 uur/jaar 

I 
-· 

Twee cursussen naar-keuze uit 4 t.e.m. 8 
4. Wijsbegeerte en geschiedenis der ideeën: 

Oudheid (0 ) ••.•• :~~ •••.• N. (A. jANSSENS) 9-10 
~ 

5. Geschiedenis van de Griekse letterkunde (0 ) N. (H. VAN Loov) 10-12 ( 1) 

6. Geschiedenis van de Latijnse letterkunde 
( 00) • N. (]. VEREMANS) 14-15 

7. Kunstgeschiedenis der klassieke Oudheid 
I· 

( 00) • N. (H. MusscHE) I 12-13 I 

8. Godsdienstgeschiedenis der klassieke vol-
~ -

keren (*) N. (P. LAMBRECHTS) 

I 
9-10 

9. Historische kritiek, toegepast op een periode -
van de geschiedenis (één partim te kiezen I onder a) en b)) .. -
a) partim (*+* *) . N. (S. DE LAET) 14-16 

b) partim (*+**) . N. (P. LAMBRECHTS) I 10-12 
~ 

- ; 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

~ 

Plaats 
I 

B1andijnberg, 2 

B1andijnberg, 2 
--

Blandijnberg, 2 

' 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
•, 

Licentie geschiedenis, richting: klassieke oudheid (nieuw regime) (tenm.inste 2 jaren studie) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I· Pla~ts 
~ 

.. 
Vier cursussen naar keuze uit 10 t.e.m. 20 ; J 

10. Opgravingstechniek, met oefeningen op 
N. (S. DE LAET) het terrein (00) • lû-18 (2) Bland.ijnberg=- 2 

11. Prehelleense en Griekse archeologie ( o) N. (H. MusscHE) 12-13 Elandijnberg =- 2 
~ 

12. Etruskische en Romeinse archeologie (o 0 ) • N. (S. DE LAET) 8-10 (1) Bland.ijnberg=- 2 . 
13. Nationale en provinciaal-Romeinse archeo-

logie (oo) N. (S. DE LAET) 8-10 Elandijnberg .!> 2 

14. Griekse epigrafie (oo) R. BOGAERT r 10-12 (1) Blanc:lijnberg ~ 2 

15. Latijnse epigrafie (*) .. p. LAMBRECHTS 10-11 Blanc:lijnberg ~ 2 

16. Numismatiek der Oudheid (*) N. (P. LAMBRECHTS) # 30 uur/jaar Blan.Iijnberg " 2 

17. Papyrologie (o) . R. BoGAERT 14-15 Blan.Iijnberg" 2 

18. Griekse paleografie (0 ) R. BOGAERT 9-10 Blan.Iijnberg" 2 

19. Latijnse paleografie ( o) W. PREVENIER 16-18 (1) Blan.Iijnberg" 2 

20. Historische geografie: problemen, bronnen 
en methode (*) . N. (A. VERHULST) . 9-10 Elan-dijnberg" 2 . 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE: 

zie p. 43 en 44 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie geschiedenis, richting: middeleeuwen (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Instellingen ·van de Middeleeuwen (o) . R. VAN CAENEGEM 9-11 

2. Economische en sociale geschiedenis van de 
Middeleeuwen (oo) N. (A. VERHULST) 9-11 

----
Twee cursussen naar keuze uit 3 t.e.m. 7 

3. Wijsbegeerte en geschiedenis der ideeën: 
Middeleeuwen ( o) . . . . . . . . . . . N. (A. jANSSENS) - 30 uur/jaar 

4. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 
Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse(o) N. (G. SANDERS) 30 uurfjaar -

5. Geschiedenis van de plastische kunsten: 
Middeleeuwen ( oo) N. (M. DE MAEYER) 14-16 ( 1) 

6. Godsdienstgeschiedenis der Middeleeuwen ~ 30 uur/jaar 
(00) . N. (G. SANDERS) 

7. Overzicht van· de cultuurgeschiedenis der ' 
Middeleeuwen (0). N. (R. VAN CAENEGEM) 30 uur/jaar 

-----
8. Historische kritiek toegepast op een penode ' 

van de geschiedenis (een partim te kiezen 
I onder a) tot en met d) ) 

a) partim (*+**) . N. (S. DE LAET) 14-16 
of 

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

c) partim (*+**) . N. (W. PREVENIER) 10-12 
of 

d) partim (*+**) . N. (A. VERHULST) 10-12 

V oor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 
' 

-
Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertus-
straat, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie geschiedenis, richting: middeleeuwen (nieuw regime) (tenminste twee jaren studie) 

Leergangen ... Titularis I maandag dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag I 
I 

Vier cursussen naar keuze uit 9 t.e.m. 17 
9. Paleografie der Middeleeuwen (o) . w. PREVENIER 14-16 

10. Oorkondenleer met inbegrip van de chro-
nologie en de zegelkunde (oo) N. (W. PREVENIER) 14-16 

11. Opgravingstechniek met oefeningen op het 
terrein ( oo) . 

I 
N. (S. DE LAET) 16-18 (2) 

---- -----
12. Vroeg-middeleeuwse archeologie ( volksver-

huizingstijd en Merovingische periode) (00) N. (S. DE LAET) 10-12 ( 1) 

13. Historische geografie : problemen, bronnen 
en methode (oo) N. (A. VERHULST) 9-10 

14. Geschiedenis van de ontdekkingen en van . . .. 
de cartografie : Middeleeuwen en Nieuwe 

r 

Tijden (0 ) • N. (C. VERLINDEN) 60 uurjjaar 
-

15. Prijzengeschiedenis en conjunctuurstudie ~ 

. ( 00) • • • • • • . • • • • • • • • • • N. (C. VERLINDEN) 11-13 

16. Financiële geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeleeuwen en de 

N. ·(w. PREvENIER) Nieuwe Tijden (o) 30 uur/jaar 

17. Muntgeschiedenis en metrologie der Mid-
deleeuwen en der Nieuwe Tijden (o). . . N. (A. VERHULST) 30 uur/jaar 

* 

IJ. CuRsussEN NAAR KEUZE 
zie p. 43 en 44 - . : 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p.- 21. 

Plaats -

Elandijn berg, ~ 

Blandijnber5, 2 

Blandijnberg, 2 

Elandijn berg, 2 

Bland~jnberg, 2 
--

Blan.dijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

; 

Elandijn berg, 2 

I 
Elandijn berg, 2 I 

.I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie geschiedenis, richting: nieuwe tijden (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen Titularis " maandag I dinsdag I woensdag I do,derdag vrijdag zat:rdag I 
l. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Instellingen van Europa in de Nieuwe 
Tijden (00) • N. (C. VERLINDEN) 11-12 

2. Instellingen van de koloniale wereld (0 ) • N. (C. VERLINDEN) 11-12 I ' 

. 3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwe Tijden: Europese wereld (00) • N. (C. VERLINDEN) 45 uurfjaar 

.._ 

4. Economische en sociale geschiedenis van de 
' Nieuwe Tijden: koloniale wereld (0 ). N. (C. VERLINDEN) n-11 

Twee cursussen naar keuze uit 5 t.e.m. 9 
5. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden (0 ) • N. (R. BOEHM) 17-18 ..... 

6. Cultuurproductie van de Nieuwe en Nieuw-
N. (J. BROECKX) ste Tijden (0 ). 30 uur/jaar 

-
7. Godsdienstgeschiedenis der Nieuwe Tij-

den (0 ) N. (C. VERLINDEN) 30 uur/jaar 

8. Vergelijkende studie der moderne litera-
N. (W. THYS) I I __ I , 14-16 (1) r turen (00) 

9. Geschiedenis van de sociale en van de eco-
nomische leerstelsels ( 0 ) N. 30 uur/jaar 

-
10. Historische kritiek, toegepast op een periode 

van de geschiedenis : 
a) partiro (0 ) • N. (C. VERLINDEN) 11-13 

of 

I 
b) partiro (00) N. 11-13 

I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnbt-rg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg: 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie geschiedenis, richting: nieuwe tijden (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

·. 

I I =andag I dinsdag I woensdag I donderdag I I zaterdag I Leergangen Titularis vrijdag 

Drie cursussen naar keuze uit 11 t.e.m. 17 

I .I 11. Oorkondenleer, met inbegrip van de chro-
N. (W. PREVENIER) nologie en de zegelkunde (oo) 14-16 

I 

12. Historische geografie : problemen, bronnen I 
en methode (oo) N. (A. VERHULST) 

I I I 
9-10 

13. Geschiedenis van de ontdekkingen en van 
de cartografie : Middeleeuwen en Nieuwe 

N. (C. VERLINDEN) Tijden (o) . 60 uur/jaar 

14. Prijzengeschiedenis en con junctuurstudie 

I I I 
-

I I (00) . N. (C. VERLINDEN) 11-13 
-

15. Financiële geschiedenis en geschiedenis der 
boekhouding in de Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijden (o) . N. (W. PREVENIER) 30 uurjjaar 

16. Muntgeschiedenis en metrologie der Mid-
deleeuwen en der Nieuwe Tijden (0) . N. (A. VERHULST) 30 uurjjaar 

17. Beginselen van het boekhouden (*/**) . N. 
... ~--1 I I 14-1~1 

II. CuRsussEN NAAR KEUZE 
zie p. 43 en 44 

- - ------------

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

-

P l!aats 

Blandijitberg, ~ 

Blandijiiberg, 2 

Blandijitberg" 2 

B1andijiibe rg, 2 

Blandij:::nbe rg, 2 

Blandij :::nberg, 2 

Uni\•ersite.itstr. 14 

----
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FACULTEIT VAN 'DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE ~ 
~ 

., 
Licentie geschi~denis, richting: nieuwste tijden (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

I Leergangen Titularis maandag I. dinsdag woensdag donderdag vrijdag I zaterdag Plaats 

J. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Instellingen van de Nieuwste Tijden (00) • N. (J. DHONDT) 10-12 ( 1) Blandijnberg, 2 

-
2. Eigentijdse geschiedenis (0 ) N. (J. DHONDT) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

3. Economische en sociale geschiedenis van de 
Nieuwste Tijden (oo) N. (J. DHONDT) 11-13 Blandijnberg, 2 

----
j 

Twee cursussen naar keuze uit 4 t.e.m. 8 -

~ 
.......... 

4. Geschi~denis van de ideeën der Nieuwste 
~ 

Tijden (00). N. (E. VERMEERSCH) 18-19 l Blandijnberg, 2 

5. Cult~urproductie van de Nieuwe en Nieuw-
ste Tijden (0 ). N. (J. BROECKX) 30 uur/jaar Blandijn"Qerg, 2 

6. Ontwikkeling van de natuurwetenschappen .. 
sedert de }ge eeuw (oo) . . . . . . . . N. (J. QUINTYN) 9-10! Korte Meer, 9 

7. V ergelijkende studie dei moderne li tera-
turen (0°) N. (W. THYS) 14-16 (1) Blandijnberg, 2 

8. Geschiedenis van de sociale en van de eco-
nomische leerstelsels ( 0 ) N. 30 uur/jaar 

9. Historische kritiek toegepast op een période I ' 
van de geschiedenis (*+**) . . . . . . . N. (J. DHON-DT) 11-13 Blandijnberg, 2 

Vier cursussen naar keuze uit 10 t.e.m. 16 I 

10. Studie van de gedrukte bronnen : Nieuwste 
Tijden (oo). N. (J. DHONDT) 8!-9! Blandijnberg, 2 

----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 2 L 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

~ Licentie geschiedenis, richting: nieuwste tijden (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen 
I 

Titularis maandag I dinsdag woensdag danderdag I vrijdag zaterdag 

11. Kolonisatie en dekolonisatie in de 19e en 
20e eeuw. N. (C. VERLINDEN) 11~12! 

12. Politieke aardrijkskunde (0 0) N. (L. DE SMET) 8t-9t 
- - -

13. Overzicht van de financiële economie (00) N. 45 uur/jaar 

14. Economische bewegingsleer (00) N. 15!-17 I -
15. Beginselen van het boekhouden (* /**) . N. 14-15! 

16. Historische kritiek van statistische gege-
vens (*) . N. (J. DHONDT) 10-11 I 

II. CuRsussEN NAAR KEUZE 
zie p. 43 en 44 ~·- . .. 

-

-

' "... . -

' 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Universiteitstr.,14 

Univers i teitstr., 14 

U niversiteitstr., 14 

Blandijnberg, 2 

~ 

-
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie geschiedenis, alle richtingen (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen 

I 
Tüularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

II. CuRsussEN NAAR KEUZE 

Twee vakken welke elk het voorwerp uit- -maken van tenminste één cursus ingeschre-
ven op het programma van een universiteit, 
en gekozen werden met de toestemming van 
de examencommissie. Tenminste één van 
deze vakken dient te behoren tot de ge-
schierlenis 

1. Museumkunde (oo) N. 10-12 ( 1) 

2. Bibliotheconomie en bibliografie (* /** ) . N. (K. VAN AcKER) 10-12 

3. Demografie (*/ ** ) N. (M. VERSICHELEN-

1--1 TERRIJN) 14-15 

4. Grondige vraagstukken van de sociologie 
in verband met de moraal (oo) . . . . . . (.J. KRUITHOF) 60 uur/jaar 

5. Grondige studie van vraagstukken lopende I over sociologie, met praktische oefenin- N. (M. VERSICHELEN-
gen (*/** ) ... . .......... TERRIJN) 15-!-16-! 10-11 

6. De biologie toegepast op de sociale weten-
schappen (*/** ) . . . . . . . . . .. N. 17-18! 

7. De psychologische antropologie (*/ **) . N. (W. DE CosTER) 30 uur/jaar 

8. Etnologie (*/**) N. I 1.14-17 ( 1) 

9. Geschiedenis en theorie van het weten-
I I schappelijk denken (o) . N. (L. APOSTEL) 10-12 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

~ 

I zarerdag I Plaats 

.. 

St.-Hubertusst., 2 

Rozier, 9 

Uni versi tei tstr., 14 

Blandijnberg, 2 

U niversiteitstr., 14 

Universiteitstr., 14 

Elandijnberg, 2 

St.-Hubertusst., 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie geschiedenis, alle richtingen (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 
~. 

I I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag ·I zaterdag I Leergangen Titularis 

10. De wijsbegeerte van het recht (*/**). N. (R. DEKKERS) 

I I 1

10-12 (1) 1 I 
11. Romeins recht (* /**) N· (W. ROELS) 60 uur/jaar 

12. Geschiedenis van het recht(*/**) ... N. 
I 

16-18· 1 1--1 I 
13. Historische teksten der late Oudheid en 

· ~roege Middeleeuwen : Laat-Latijnse, 
~ 

Christelijk Latijnse en vroeg-Middeleeuws-
Latijnse (00) • .. N. (G. SANDERS) 30 uur/jaar 

14. Theoretische geschiedenis (*) . N. (J. DHONDT) . 14-16 
- ·- --

" 15. Initiatie tot de beschrijving van handschrif-
ten, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie ( * /* *) . . N . 10-11 

16. Initiatie tot de beschrijving van oude druk-
ken, met inbegrip van de gespecialiseerde 
bibliografie (*/**) N. 11-12 

' 

V oor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

Pla:od.ts 

UniversiW::eitstr. 14 

Universi -teitstr.l4 

.Blandijn"I:Jerg, 2 

Blandijnf::>erg, 2 

Rozier, ~ 

Rozier, 9J 
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FA.CULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

28 Licentie geschiedenis (oud regime) 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag 1· vrijdag 
I 

' 

I.- VERPLICHTE CURSUSSEN: 
De Griekse eri Romeinse instellingen of de 
instellingen dei middeleeuwen en der mo-
· derne tijden (grondige cursus) : 

1. - Romeinse . P. LAMBRECHTS 11-12 

2. - moderne tijden C. VERLINDEN 14-16 
~ 

Griekse en Latijnse epigrafie of oorkonden-
leer der middeleeuwen : 

\ 

3. -Griekse epigrafie . R. BoGAERT 10-12 

4. - oorkondenleer der middeleeuwen . w. PREVENIER 10-12 

De geschiedkundige kritiek en haar toe-
passing op een tijdperk der geschiedenis 
(naar keuze van de examinandi) : 

10-12 5.- oudheid p. LAMBRECHTS 

6. - middeleeuwen . . .. R. VAN CAENEGEM 8-10 

I 7. - middeleeuwen . .. . A. VERHULST 10-12 

8. - moderne tijden C. VERLINDEN 11-13 

9. - hedendaagse tijden . j. DHONDT , 11-13 

\ 
I 

I zaterdag I Plaats 

Elandijnbergs 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
---

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg-, 2 

Bland{jnberg, 2 



~ 
O"l 

' 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

ze Licentie geschiedenis (oud regime) 

Leergangen 
I 

Titularis I TM~Jndag I dinsdag 1 woensdag 1 dDndudag 1 I ' 

De oudheidkunde en de geschiedenis der I I 
kunst in de: 

10.- oudheid (enkel voor de examinandi van 
de "Oude Geschiedenis") s. DE LAET 

of (*) 
11. - moderne tijden (idem) M. DE MAEYER 

--
De geschiedenis van de wijsbegeerte : 

12.- hedendaagse tijden . .. E. VERMEERSCH 18-19 

13. De geschiedenis der aardrijkskunde c. YEllLINDEN 14-16 ---- , 
-

-

-

". 

-

(*; Naar keuze van de examinandus. 

-

r 

vrijdag I za~dag I PlaaEs 

; 

8-10 SLHubertalSst:r., 2 

14-16 Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St-Hubert"Rlsst...r., 2 
-

- -
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·FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

2e Licentie geschiedenis (oud regime) 
.. 

I I maandag I I woensdag I áonáeráag I -Leergangen Titularis dinsdag 

II.- CuRsussEN NAAR KEUZE: 

Tenminste - twèe cursussen~ door de examinandus 
te kiezen onder die vermeld bij I en die het voorwerp 
niet waren van een proef of onder de volgende cursussen: 

1. De grondige geschiedenis der Latijnse let-
terkunde . .. j. VEREMANS 16-18 -

2. D.e geschiedenis der moderne letterkunden w. THYS 

Grondige verklaring van : 
3. -Griekse schrijvers N. 10-12 

4. -Latijnse schrijvers G. SANDERS 14-16 

5.- Nederlandse schrijvers {moderne tijden A. VAN ELSLANDER 14-16 
middeleeuwen w. PEE 17-19 

6.- Duitse I moderne tijden N. ... 11-12 
schrijvers middeleeuwen G. DE SMET 10-12 

. Oudhoogduits (2e 1ic) G. DE SMET I I ----1 
1· 1o-12 7. - Engelse schrijvers f middeleeuwen R. DEROLEZ 

I l moderne tijden w. SCHRICKX 16-17 

8. - Franse schrijvers : moderne tijden. N. 11-13 

9. - Italiaanse schrijvers P. REMY 16-17 
-

vrijdag I zauráag I Plaats 

Blandijnberg, 2 

12-13 
16-17 Blandijnberg, 2 

-
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

j Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

.-

B1andijnberg, 2 

B1andijnberg, 2 

I 
B1andijnberg, 2 

I B1andijnberg, 2 
-------- -- ----- ·----~ 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

2e Licentie geschiedenis (oud regime) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaaes 

1 
10.- Spaanse schrijvers . . . .lP. REMY I I I I . I 14-16 ~----~ Bland~jnberg, 2 

1 

11. De staathuishoudkunde . . . N. Dagen en uren later te bepalen 

12. De geschiedenis van de koloniale uitbrei-
ding der Europese volkeren ...... I C. VERLINDEN Blandijnberg, 2 14-16 

16-18 Univ., 14 13. De rechtsgeschiedenis . . . . . . , . · · IN. 
----------------1 I I I I I I 

17-19 Blandijnberg, 2 14. De muziekgeschiedenis ........ ·IJ. BROECKX 

----------------1 I I I I 
eb I liL -Een door de examinandus gekozen cursus, 

van het programma van de faculteit van de letteren en 
wijsbegeerte (programma der licentiaatsexamens), of 
met toestemming van de examencommissie, onder de 
cursussen vermeld op het programma van een andere 
faculteit en waarover geen proef liep. 

I 

I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE I 

Aggregaat H.S.O. geschiedenis 

Leergangen I Titularis I riuumdag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag · 1 zaterdag I Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde . . R. VERBIST 17-19 (I) I B1andijnberg, 2 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) . R. PLANCKE 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, 

N. 17-H3 partiro : geschiedenis Blandijnberg, 2 

-

-

~ 

I 
' -· 

. 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

professor 
Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn 

in methodenleer, didaktische oejèningen 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 athenèa. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
.. 

~ 

Kandidatuur klassieke filologie (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag .donderdag vrijdag 

1. Encyclopedie van de klassieke filologie ( *) R. BoGAERT 9-10! 

2. Encyclopedie der geschiedenis van Grieken-
land en van Rome ( * *) ........ N. (P. LAMBRECHTS) 16-18 (2) 

3. Griekse schrijvers (*+**) ....... H. VAN Looy 16-18 

4. Overzicht van de geschiedenis der Griekse -
letterkunde (o) . . . . . . . . . . . . H. VAN LooY 16-18 (1) 

5. Griekse oefeningen 14-14! 14-15! 
a) theoretisch gedeelte (*+**). . . . . . H. VAN·LOOY (**) (*) 

b) praktisch gedeelte (*+**) ...... H. VAN Looy 14!-16 8!-10 (*) 
(**) 

6. Historische spraakkunst van het Grieks ( * *) R. THIBAU , 10-12 (1) 

7. Latijnse schrijvers (*+**) ....... N. (J. VEREMANS) 11-13 

8. Overzicht van de geschiedenis der Latijnse 
letterkunde (oo) . . . . . . . . . . . N. (J. VEREMANS) 11!-12! 

9. Latijnse oefeningen 14-14! 
a) theoretisch gedeelte (*+**). . . . . . N. (J. VEREMANS) (**) 

16-17! (*) 

b) praktisch gedeelte (*+**) N. (J. VEREMANS) I 10-11! (*) ...... 

,= ·I 
14-16 (**) 

.. 

10. Historische spraakkunst van het Latijn(**) N. (R. THIBAU) 10-12 (2) 
-----

V oor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

zaterdaf? Pl.a.at> 

Blandijo.be:::rg~ 2: 

1Uandijr::1be:::rg~ 2: 

Blandijo.be:::rg~ 2: 

. 
Blandijo.be:::rg, 2: 

Blandijo.be::rg!' 2: 

B1andijo.be::rg~ 2: 

--
B1andijo.be::rg, 2: 

B1andijo.be::rg, 2: 

- Blandijo.be:rg, 2:: 

Blandijo.be:rg, 2:. 

I Blandijo.berg, 2 

·Blandij:r:::1berg, 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur klassieke filologie (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I waensdag I danderdag vrijdag zate~ dag Plaats 

lla. Inleiding tot de voornaamste moderne I I 

literaturen (*) . .. A. BOLCKMANS 14-16 (1 ) , __ Blandijnberg, 2 
· of ----i 

11 b. Geschiedenis van de Nederlandse letter-
kunde: Middeleeuwen en Nieuwe Tijden 
( ü) N. (A. VAN ELSLANDER) 

of 
8!-10!(1) Blandijnberg, 2 

llc. Geschiedenis van de N èderlandse letter-
kunde: Nieuwste tijden (üü) . N. (K. VAN. ELSLANDER) 8t-10H 1) Blandijnberg, 2 

Ul 

12. Historisch overzicht van de belangrijkste I 
wijsgerige stelsels (0 ): . N. (J. KRUITHOF) 10-11! I Blandijnberg, 2 

- -
13. Wijsbegeerte der oudheid (üo) N. (A. jANSSENS) 9-10 Blandijnberg, 2 

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

15. Historische kritiek toegepast op de geschie-
denis der oudheid, met oefeningen ( * *) . N. (P. LAMBRECHTS) 8-10 r Blandijnberg, 2 

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

· Europa (0 ) N. (S. DE LAET) 16-18 ( 1) Blandijnberg, 2 
of 

16b. Geschiedenis van West-Azië en Oud-Indië 
en hun betrekkingen met de Grieks-Ro- -
meinse Oudheid: -
1) West-Azië (ü0 ) N. (L. DE MEYER) ' 14-15 (1 ) Blandijnberg, 2 

2) Oud-Indië (00) .. . N. (A. SCHARPÉ) 14-15 (2) Blandijnberg, 2 
of 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21 1 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur klassieke filologie (tw~e jaren studie, twee examengedeelten) 

Leergángen 
I 

Titularis maandag I dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag 

16c. Geschiedenis van Byzantium (ü 0 ) N. (P. LAMBRECHTS) 11-12 
of 

16d. Geschiedenis van de Middeleeuwen (0 ) N. (.J. DHONDT) "11!-12! 

17. Overzicht va11 de geschiedenis der plasti- . 
tische kunsten: Oudheid (0 ) N. (H. MusscHE) 16-17 

----------
18. Overzicht van de geschiedenis der plasti- ,, 

sche kunsten: Middeleeuwen, Nieuwe en 
Nieuwste Tijêlen (oo) . · . . . . . . . . N. (M. DE MAEYER) 16-17 

-
--------
.. 

... 
.. 

" , 
/ 

, 

~ 

.. 

, • 

.. 
. 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

I 

I 'zaterdag Plaats 

Blandijnberg, 2 

Elandijnberg, 2 
-----

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

----

-
·.--· 

l 
l 

: 

-
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

. ~ 
Licentie klassieke filologie, richting: Grieks (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen Titularis I maandag I dinsdag ·1 woensdag I donderdag I vrijdag I zawdag I 
I I 

I 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. Grondige studie van de wijsbegeerte der 
oudheid (0 ) N. (A. j ANSSENS) 9-10 

2. Griekse schrijvers (* ) H. VAN Loov 10-12 

I 
3. Grondige geschiedenis der Griekse letter-

kunde (0 ) H. VAN Loov - 11-121 
4. Oefeningen over de Griekse taal (*+**) R. THIBAU 16-18 I 

5. Latijnse schrijvers (*) .. N. (]. VEREMANS) - 14-16 
6. Grondige geschiedenis der Latijnse letter-

letterkunde ( 00) N. (]. VEREMANS) 14-15-! 
7. Oefeningen over de Latijnse taal(*) ]. VEREMANS 14-16 
8. V ergelijkende spraakkunst van de Indoger-

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

9. V ergelijkende spraakkunst van de Indoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte(o) . N. (A. ScHARPÉ) 9-12 ( 1) 

10. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) • N. (P. LAMBRECHTS 11-12 
-
11. Instellingen van de Romeinse wereld (oo). N. (P. LAMBRECHTS) 11-12 
12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke volke- -

ren (*) N. (P. LAMBRECHTS) 9-10 
13. Griekse epigrafie (0 0) R. BoGAERT 9-10 
14. Griekse paleografie (0 ) R. BoGAERT 9-10 
15. Prehelleense en Griekse archeologie ( 0 ~ N. (H. MussCHE) 12-13 

Il.CURSUSSEN NAAR KEUZE 
Zie p. 57 en 58 

\ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens, z-ie p. 2 1 . 

~ 

~ 

Plaats 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
-Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

B1andijnberg, 2 
B1andij:riberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 -
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie klassieke filologie, richting: Latijn (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen I 
~ 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I I 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN 
~ 

1. Grondige studie van de wijsbegeerte der 
Oudheid (o) N. (A. jANSSENS) 9-10 

2. Gnekse schrijvers (*) .. . . H. VAN Loov 10-12 
3. Grondige geschiedenis der Griekse letter-

kunde (o) H. VAN LOOY 11-12! 
4. Oefeningen over de Griekse taal (*) R. THIBAU 16-18 
5. Latijnse schrijvers (*+**) . . -~· (J. VEREMANS) \ 14-16 
6. Grondige geschiedenis der Latijnse letter- ,. 

kunde (oo) . N. (J. VEREMANS) 14-16 
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. V ergelijkende spraakkunst van de Indoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn :klassiek gedeelte (0 ) • N. (A. ScHARPÉ) 9-12 ( 1) 

10. Instellingen van de Griekse wéreld (o)' . N. (P. LAMBRECHTS) 11-12 
11. Instellingen van de Romeinse wereld (oo). N. (P. LAMBRECHTS) 11-12 
12. Godsdienstgeschiedenis der klassieke vo1ke-

ren (*) 1\l:. (P. LAMBRECHTS) 9-10 
13. Latijnse epigrafie (*) p. LAMBRECHTS 10-11 
14. Latijnse paleografie (o) W. PREVENIER 16-18 (2) 

-
15. Etruskische en Romeinse archeologie ( oo) N. (S. DE LAET) 8-10 (1) 

' II. CuRsussEN NAAR KEUZE 
zie p. 57 en 58 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

PI aallts 

Blandi--jnb-erg, 2 
Blandi_jnb erg, 2 

Blandi_jnb erg, 2 
Blandi_jnb erg, 2 
Blandhjnb erg, 2 

Blandïdnl> erg, 2 
Blandhjnh erg, 2 

Blandfu nbaerg, 2 

Blandiijnb.erg~ 2 
Bland•jnb.erg~ 2 
Bland•jnl::»erg,. 2 

Blandiijnbaerg>-- 2 
Bland• jnberg,_ 2 
Blandnjnberg,. 2 
Blandnjnberg,_ 2 

I 
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FACULTEIT DER LETTEREN E~ WIJSBEGEERTE 

Licentie klassieke filologie, richting: Geschiedenis der Oudheid (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen \ 

I 
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaWrda.< I Plaat.; 

I 

: ' 
l. VERPLICHTE CURSUSSEN .,_ 

1. Grondige studie van de wijsbegeerte der 
oudheid (0 ) N. (A. jANSSENS) 9-10 B1andijnberg, 2 

2. Griekse schrijvers (*) .. H. ,VAN Looy 10-12 
I 

Blandijnberg, 2 

3. Grondige geschiedenis der Griekse letter-
kunde (0 ) .. H. VAN LOOY 10-11! Blandijnberg, 2 

4. Oefeningen over de Griekse taal (*} . R. THIBAU 16-18 Blandijnberg, ~ 

5. Latijnse schrijvers (*) . N. (]. VEREMANS) / 14-16 Blandijnberg, 2 

6. Grondige geschiedenis der Latijnse letter- ~ 

kundf (00) • .. . . N. (]. VEREMANS) 16-17! Blandijnberg, 2 

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

8a. Historische verklaring van een Grieks 
schrijver ( 0 ) • .. 

of 
R. BoGAERT 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

8b. Historische verklaring van een Latijns - •' 
schrijver ( 00) N. (G. SANDERS) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

9. Historische kritiek, toegepast op de Oud-
Blandijnberg, 2 heid (*) . .. N. (P. LAMBRECHTS) 10-11! 

10. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks ·en het Latijn : Indogermaans ge-
deelte (00) • .. . W. CouvREUR 12-13 B1andijnberg, 2 

-- ---- ---

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
' 

Licentie klassieke filologie, richting: Geschiedenis der Oudheid (nieuw: regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen I - Titularis ! maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I Plaats 

11. Vergelijkende spraakkunst van de Indoger-
maanse talen en inzonderheid van het 
Grieks en het Latijn : klassiek gedeelte ( o) A. SCHARPE 9-12 (1) Blandijnberg, 2 

12. Instellingen van de Griekse wereld (0 ) • N. (~. LAMBRECHTS) 10-11 B1andijnberg, 2 

13. Instellingen van de Romeins~ wereld (0 0). N. (P. LAMBRECHTS) 10-11 Blandijnberg, 2 

14. Godsdienstgeschiedenis der klassieke volke-
ren (*) N. (P. LAMBRECHTS) 14-15 Blandijnberg, 2 

15a. Griekse epigrafie (oo) . R. BOGAERT 9-10 Blandijnberg, 2 
of 

15b. Latijnse epigrafie (*) . p. LAMBRECHTS 10-11 Blandijnberg, 2 

16a. Griekse paleografie (0 ) R. BoGAERT 9-10 Blandijnberg, 2 
of 

I 16b. Latijnse paleografie (0 ) • w. PREVENIER 16-18 (1) Blandijnberg, 2 
I 

17a. Prehelleense en Griekse archeologie (ü) N. (H. MusscHE) 12-13 Blai).dijnberg, 2 
of 

17b. Etruskische en Romeinse archeologie (00) N. (S. DE LAET) 8-10 ( 1) Blandijnberg, 2 
.. 

II. CuRsussEN NAAR KEUZE 
Zie p. 57 en 58 

-----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

· " Licentie klassieke filologie, alle richtingen (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag I zaWrdag I Plaats · 

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

-
1. Historische verklaring van een Grieks 

schrijver (0 ) • R. BoGAERT 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 

I 2. Historische verklaring van een Latijns 

~ 
(.,)1 s~hrijver ( oo) . N. (G. SANDERS) 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 
-.l -
I -3. Historische kritiek toegepast op de Oud-

heid (*) . N. (P. LAMBRECHTS) 10-11! B1andijnberg, 2 

4. Griekse epigrafie (oo) R. BoGAERT 9-10 Blandijnberg, 2 
' I 

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

6. Griekse paleografie (o) R. BoGAERT 9-10 Blandijnberg, 2 

7. Latijnse paleografie ( 0 ) W. PREVENIER 16-18 (2) Blandijnberg, 2 

' 
I 

8. Prehelleense en Griekse archeologie ( 0 ) N. (H. MusscHE) 12:13 B1andijnberg, 2 
! 

9. Etruskische en Romeinse archeologie (0 0) . N. (S. DE LAET) ~ 8-10 (1) B1andijnberg, 2 
I 

I 

10. Nationale en provinciaal-Romeinse archeo- I 

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

11. Byzantijns Grieks ( o) R. THIBAU 30 uur/jaar B1andijnberg, 2~ 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. \ 

-• 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
, 

Licentie Klassieke filologie, alle richtingen (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) . 
' 

I I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I I za~rdag I Leergangen Titularis vrijdag Plaa.Zs 

12. Modern Grieks (Ûo) . R. THIBAU - 30 uur/jaar Blandijnb erg, 2 

13. Volkslatijn (oo) . G. SANDERS 
'· 

16-18 (1) Blandijnb erg, ·2 

14. Middeleeuws Latijn (0) G. SANDERS 16-18 (1) Blandijnb erg, 2 . 
15. Sanskriet (*/**) A. ScHARPE 11-12 i Blandijnb erg, 2 

16. Algemene taalkunde (*/**) . W. CouvREuR 15-161 Blandijnb erg, 2 

17. Christelijk-Latijnse taal en letterkunde (oo) N. (G. SANDERS) 30 uur/jaar Blanclijnb-erg, 2 

18. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de;: -Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse -(0) N. (G. SANDERS) 30 uur/jaar Blandijnh-erg, 2 
-19. Neolatijnse letterkunde (oo). N. 30 uurjjaar Blandijnh-erg, 2 

20. Papyrologie (0) . R. BoGAERT 114-16 (I) Blandijnb erg, 2 
' 

21. Numismatiek der oudheid (0) N. (P. LAMBRECHTS) 14-15 Blandijnb erg, .2 

22. Kunstgeschiedenis der Klassieke Oudheid 
(00) . N. (H. MusscHE) 12-13 - Blandijnb.erg, ..2 

23. Economische en sociale geschiedenis van 
Griekenland en Rome (oo) . N. (R. BoGAERT) 60 uur/jaar Blanclijnl»erg, 2 

De cursussen 1 tot 9, die voor elk der 3 richtingen als cursus naar keuze vermeld zijn, kunnen slechts als cursus naar keuze beschouwd wo-rden , 
indien zij voor de gekozen richting geen verplichte cursus zijn. 

I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

2e Licentie klassieke filologie (oud regime) 

Leergangen I 
Titularis 1 maandag 1 dinsdag I woensdag I dowkrdag I 

l.- VERPLICHTE CURSUSSEN: 

I -
De vergelijkende spraakkunst der Indo-Eu-

ropese talen en inzonderheid de vergelijkende 
12-13 spraakkunst van het Grieks en van het Latijn. 

1 .. - Indo-Europees gedeelte . W. CouvREuR 14-15 

2. Grondige studie van de Griekse en Romein-
j I se instellingen : - Romeinse P. LAMBRECHTS 11-12 I 

3. Grondige geschiedenis der Latijnse letter-
16-18 kunde. ]. VEREMANS 

4A. De vertaling, van het blad, van een Griekse 
tekst en de gronçlige verklaring van twee , 

Griekse schrijvers . N. 10-12 
! 

4B. De vertaling, van het blad~ van een Latijnse -
tekst en de grondige verklaring van twee 
Latijnse schrijvers . ]. VEREMANS 

Oefeningen over de : 
5.- Griekse taal . N. 16-18 

6. - Latijnse taal . ]. VEREMANS 14-16 

II. - CURSUSSEN NAAR KEUZE : 

Tenminste twee cursussen te kiezen onder de volgende: 
1. Het volkslatijn . G. SANDERS 16-18 (1) 

-------- ---- --- --- ~---- -- ~ 

Voor de verklaring van 'de gebruikte tekens: zie p. 21. 

vrijdag I zaterdag I Plaats 

, 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 I 

Blandijnberg, 2 

BlandijnbeFg, 2 

14-16 Blandijnberg, 2 
-, 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

.' 

Blandijnberg, 2 
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I 
FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

2e Licentie klassieke filologie (oud regime) 

Leergangen I Titularis I mtlandag I dinsdag I woen.sdag I donderdag I 

2. Het nieuw-Grieks . N. 
3. Sanskriet. A. ScHARPÉ 11-12 -
4. De Griekse en Latijnse epigrafie, partim: 

Griekse N. 

I 

10-12 (12 
5. De klassieke oudheidkunde en de geschiede-

nis der kunst in de oudheid s. DE LAET 
6 . . De algemene taalkunde W. CouvREUR 

I 
15-16 

De grondige verklaring van : 
7. - Franse schrijvers : moderne. tijden. N. 11-13 
8. -Nederlandse schrijvers: moderne t~jden A. VAN ELSLANDER 14-16 -
9.- Nederlandse schr~jvers: middeleeuwen w. PÉE 17-19 

De geschiedkundige kritiek en haar toepas-
sing. op een tijdperk der geschiedenis: 

1 0. - oudheid p. LAMBRECHTS 
11. - middeleeuwen . R. VAN CAENEGEM - 8-10 
12. -middeleeuwen . A. VERHULST 10-12 
13. - moderne tijden C. VERLINDEN 11-13 
14. - hedençlaagse tijden . J. DHONDT 11-13 
15. De muziekgeschiedenis. j. BROECKX 17-19 

-
liL- Een door de examinandus gekozen cursus, 

van het programma van de faculteit der letteren 
en wijsbegeerte (programma der licentiaatsexamens), 
of met toestemming van de examencommissie, onder -

de cursussen vermeld op het programma van een andere 
faculteit en die het voorwerp niet waren van een 
proif. Voor zoverre het onderwijs der universiteit daar-
toe ingericht is, mag het examen daarenboven de 
cursussen omvatten die in één der twee volgende groepen 
begrepen zijn. 

~ ·-
I 

I 

! 

I zaterdag I 
I 

vrijdag Plaats 

10-12 Blandijnberg, 2 
I 

Sem . . Ind. 

Blandi.jnberg, 2 

8-10 Blandijnberg, 2 
I 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg~ 2 
Blandijnberg, 2 
Blandi.jnberg, 2 

10-12 Blandijnberg, 2 
Bland1jnberg, 2 
Blandi.jnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

I 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

I 

I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
- 1 

Aggregaat H.S.O. klassieke filologie 

Leergangen 
I 

~ Titularis I maandag I dinsckg I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

-

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

I 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (oo) - . R. PLANCKE 17-19 Blandijnberg, 2 

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

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

---------
~ 

-~ 

' 

-- . 

I 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hiJ niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste eén Jaar, onder leiding van ziJn 
projèssor in methodenleer, didaktische oejèningen 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 word~n geliJktiJdig met het e.tamen voor de graad van licentiaat. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandida~uur Romaanse filologie (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen I Tit;tlaris I maandag I dinsdag- ~ woensdag I donderdag I vrijdag 

1. Encyclopedie van de Romaanse filologie (*) L. MouRIN 11-13 
2. Filologische oefeningen over de Romaanse 14-15 (**) 

talen (*+**) . N. (P. REMY) 16-17 (*) 
3. Taalkunde van het Modern Frans, met - 12-13 (*) 8-9 (**) 

oefeningen (*+**). .. N. (G. DE PoERCK) 11-12 (**) 
4. Taalkundige en filologische studie van 

Franse teksten, met oefeningen : Middel- 10-11(2) 10-11 (*) 
eeuwen (*+**) . .. N. (G. DE PoERCK) 12-13 (**) 

5. Historische spraakkunst (*+**) . .. N. (G. DE PoERCK) 11-12 
~Geschiedenis van de Franse literatuur 

(*+**) .. M. DE GREVE 14-16 
-

7. Literaire studie van Franse schrijvers, met 
oefeningen: Middeleeuwen (**) .. .. j. THOMAS 15-16 i 

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

9. Steloefeningen (*+**) . J. DE BRUYNE 10-11 
10. Inleiding tot de voornaamste moderne 

I 
literaturen (0 ) A. BoLCKMANS 14-16 

11. Psychologie (*) . N. (W. DE CosTER) 11-13 

12. Logica (**) .. L. APOSTEL 16-18 
13. Geschiedenis van de Romaanse wereld, met I 

nadruk op de geschiedenis van Frankrijk 
1 o-u ( 1 ) I 9-10 ( 1 ) (*+**). . N. (]. DHONDT) 

14. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 
(**). . . W. PREVENIER 9-10 

15. Overzicht van de geschiedenis der plas-
tische kunsten : Middeleeuwen, Nieuwe en 

16-17 Nieuwste Tijden (oo) N. (M. DE MAEYER) 
16. Laat- en Middellatijnse schrijvers (*+**) N. (G. SANDERS) 10-12 (1) 

: : ! 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

-
. 

I zaUrdag I Plaats 

B1andijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Elandij nberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Elandij nberg, 2 

Elandij nberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnb~rg, 2 
Blanclij nberg, 2 

Blanclijn~erg, 2 
Blanclijnberg, 2 
Elandij nberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blanc::lijnberg, 2 I 
Blancdijnberg, 2 

-
; 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie Romaanse. filologie: (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen I · Titularis 1 maandag r dinsdag 1 woensdag 1 donderdag 1 vrijdag 

.., 

J. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Logica en ~aalwetenschap (/) (oo) . N. (L. APOSTEL) 30 uurfjaar 

2. Gróndige vraagstukken van de wijsbe-
geerte : cultuurfilosofie (/) (E. VERMEERSCH) 30 uur/jaar 

3. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte (/) . N. (R. BOEHM) 14-15! 

.. 
4. Franse taalkunde (*+* *) . N. (G. DE POERCK) 9-10 9-10 

5. Grondige taalkundige en filologische studie 
van Franse schrijvers : Middeleeuwen en 
Moderne Tijden (*+**) . N. (G. DE POERCK) 8!-10 

6. Grondige geschiedenis van de Franse 
liter~tuur (*) 0. ANGELET . 10-12 

7. Grondige literaire studie van Franse 
schrijvers: Middeleeuwen (*) j. THOMAS 16-18 (2) 

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

9. Romaanse taalkunde (*) . N. (L. MouRIN) 9-11 

10. Romaanse literaturen (*+**) . N. (P. REMY) 10-12 

11. Vergelijkende studie der moderne 1itera- 12-13 
turen (00) N. ' - 16-17 

12. Laat- en Middellatijnse schrijvers (*+**) N. (G. SANDERS) 14-15! 

V oor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

zaterdag I Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

B1andijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

B1andijnberg, 2 

B1andijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie Romaanse filologie (nieuw regime) (tenminste 2jaren studie) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Pl~ats 

, II. CuRsussEN NAAR KEUZE 
·-~ 

Twee door de examinandus met goedkeuring \ 

van de examencommissie gekozen vakken, die -<; ' · 
elk tenminste een college omvatten dat voor-
komt op het programma van een universiteit. 
Tenminste één van die vakken moet verband 

.-

houden met de Romaanse filologie (cursussen 1 
t.e.m. 10) . 

1. Fonetiek en ortofonie van het Frans (*+** ) N. (G. DE PoERCK) 10-11 ( 1) I Blandijo.berg, 2 
2. Methodes van de dialectologie, met toe-

passing op Romaans België(*/**) N. (M. PIRON) 14!-15! Blandijo.berg, 2 
3. Geschiedenis van de Franse literatuur in -

België (*/**) . N. (M. PIRON) 15!-16! Blandijo_berg, 2 
4. Verklaring van Spaanse schrijvers (* /* *) N. (P. REMY) 14-16 I Blandijo_berg, 2 
5. V er klaring van Italiaanse schrijvers ( * / * *) N. (P. REMY) 60 uur/jaar Blandijo_berg, 2 
6. V er klaring van Provençaalse schrijvers 

(* /**) N. (P. REMY) 30 uur/jaar Blandijo_berg, 2 
7. Spaanse taalkunde (*+**) N. (L. MouRrN) 114-15 (~) Blandijo_berg, 2 

15-16 (**) 

8. Portugese taalkunde (*/**) N. (L. MouRIN~ ' 16-17 Blandijo_berg, 2 
9. Roemeense taalkunde (* /**) . N. (L. MouRIN) 17-1.8 Blandijo_berg, 2 

10. Filologische oefeningen over de Italiaanse 
taal en literatuur (*/**) ........ N. (R. VAN NuFFEL) 16-18 Blandijr:::::tberg, 2 

11. Volkslatijn ( oo) . G. SANDERS 16-18 (1) BlandÎjr::l berg, 2 
12. Geschiedenis van de letterkunde tijdens de 

Middeleeuwen, inzonderheid de Latijnse( 0 ) N. (G. SANDERS) 30 uur/jaar Blandijr::1berg, 2 
13. Initiätie tot de beschrijving van handschrif- ~ 

ten, met inbegrip van de gespecialiseerde 
N. bibliografie. 30 uur/jaar Rozier, 9 

14. Initiatie tot de beschrijving van oude druk-
ken, met inbegrip van de gespecialiseerde 

N. bibliografie. 30 uur/jaar Rozier, 9 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 
----------~~~----------------------------------------------~~-----
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie Romaanse filologie (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

- Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

15. Latijnse paleografie (0) _: • W. PREVENIER 16-18 (1) 

16. De geschiedenis van de miniatuurkunst 
(*/** ) N. (A. DE ScHRIJVER) 10-12 (1) 

1 7. Algemene taalkunde ( * /* *) . .. W. CouvREUR 15-16! 

18. Vergelijkende spraakkunst der Indoger-
maanse talen ( 00) • • • • • • • • • • • N. (W. CouvREUR) 12-13 

19. Toegepaste taalkunde (0 ) . N. (R. DEROLEZ) 45 uurfjaar 

20. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) N. (A. VAN ELSLANDER) 45 uur/jaar 

21. Theatergeschiedenis (0 ) .. N. (W. ScHRICKX) 45 uurjjaar 

22. Literaire sociologie ·(oo) .. N. (A. BoLCKMANs) 45 uur/jaar 

23. Plastische kunsten: Nieuwe en Nieuwste 
Tijden (o) . N. (M. DE MAEYER) 14-16 

24. Geschiedenis van de muziek (* /**) N. (.J. BROECKX) 16-18 

25. Volkskunde: 1e deel(*/**) .. N. 16-18 

26. Inleiding tot het wiskundig denken .. N. 60 uur/jaar 

27. Esthetica v~n de literatuur (00) • N. (A. jANSSENS) 
I I I 

15-16! 
I 

lil. FACULTATIEvE CURSUSSEN 
1. Praktische oefeningen over de literaire 

kritiek: Frans(*/**) M. DE GREVE 30 uur/jaar 

2. Oefeningen over de leétuur en de dictie: 
]. DE BRUYNE 30 uur/jaar Frans ............ . ... 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

•. -----
~ 

I zaterdag I " 
Plaats 

Blandijnberg, 2 
I 

St.-Hubertusst., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnber~ , 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St.-Hubertusst. , 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 
Blandijnberg, 2 

I 
Blandijnberg, 2 I 

Blandijnberg, 2 
·-

--



0) 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

2e Licentie Romaanse filologie (oud regime) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
-

I. - VERPLICHTE CURSUSSEN : " 
1. De grondige verklaring van twee Latijnse 

schrijvers G. SANDERS 14-16 
' ' --

2. De vergelijkende spraakkunst der Indó-
· Europese talen en inzonderheid de verge-

lijkende spraakkunst der Romaanse talen : 
Indo-Europees gedeelte . . . . . . . . W. CouvREUR 12-13 

3. De geschiedenis der moderne letterkunden w. THYS 

Grondige geschiedenis der Romaanse letter- -
I 

kun den, 
4. - partim: zuidelijke letterkunden P.REMY 

,. 

5. - partim : Franse letterkunde . N. 
6. De historische spraakkunst van het Frans. G. DE POERCK 8-10 

7. De verklaring, van het blad, . van Franse 
teksten voor het klassieke tijdperk en de 

I· 
grondige verklaring van Franse schrijvers : 
middeleeuwen G. DE POERCK 9-11 

8. De grondige verklaring van Franse schrij~ 
vers, partim : moderne tijden . N· 11-12 

9. Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte : 

I 
- hedendaagse tijden . E. VERMEERSCH 17-19 

~ 

vrijdag I zaUrdag I J>laaLs 

BlancLijnberg, 2 

BlancLijnberg, 2 

12-13 
16-17 BlancLijnberg, 2 

11-13 BlancLijnberg, 2 

14-16 BlancLijnberg, 2 

BlancLijnberg, 2 

BlancLijnherg, 2 

BlancLijnberg, 2 
I 

I 

i 

Blan~ijnberg, 2 I 

I 

I 



0"> 
-.....) 

FACULTEIT VAN :OE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

2e Licentie Romaanse filologie (oud regime) 

Leergangen I Titularis I maandag I düudag I woensdag I donderdag I . vrijdag 

II. - CuRSUSSEN NAAR KEUZE : I 

I Tenminste twee cursussen te kiezen onder de ~ 

volgende: 
1. Het volkslatijn . G. SANDERS 16-18 (1) 

De verklaring van Italiaanse, Spaanse, Por-
tugese of Provençaalse schrijvers, 

2. partim: Italiaanse schrijvers . P. REMY ~ 10-12 
' 

3. partim : Spaanse schrijvers P. REMY· 14-16 . . 

4. partim: Portugese of Provençaalse schrijvers L. MouruN 16-17 

De geschiedkundige kritiek en haa:r toe-
passing op een tijdperk der geschiedenis: 

5.- oudheid P. LAMBRECHTS 10-12 

6. - middele~uwen . R. VAN ÜAENEGEM 8-10 

7. - middeleeuwen . A. VERHULST 10-12 . 
I 

8. - moderne tijden 0, VERLINDEN 11-13 

9. - hedendaagse tijden . J. DHONDT 11-13 

10. De klankleer en de ortofonie van het Frans G. DE PoERCK 8-9 

11. De algemene taalkunde W. ÜOUVREUR 15-16 

-

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

I zarerdag I Plaats 

Blandijnberg, 2 

·. 

Blandijnberg, 2 

B1andijnberg, 2 

Blandijnbèrg, 2 

B1andijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

~. ze Licentie Romaanse filologie (oud regime) -

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I umerudag I donderdag I 

12 . De waalse dialectstudie en de methoden 
der moderne dialectstudie M. PIRON 

13. De algemene schoonheidsleer en haar toe-
passing op de letterkunde A.jANSSENS 15-17 

14. De geschiedenis der Franse letterkunde in 
België . ... M. PIRON 

De oudheidkunde en geschiedenis der kunst 
in de: · 

15.- oudheid s. DE LAET 
,, 

/ 

16. - moderne tijden M. DE MAEYER 
I 

17. De muziekgeschiedenis . j. BROECKX 17-19 

' 

lil. - Een door de examinandus gekozen cursus, . 

van het programma van de faculteit van de Letteren en -Wijsbegeerte (programma der licentiaatsexamens), of -
met toestemming van de examencommissie, onder de 
cursussen vermeld op het programma ener andere 
faculteit en die het voorwerp niet waren van een proef. 

----
. 

I 

· -

\ 

vrijdag I zaUrdag I P.laats 

' 
14!-15! Elandij nberg _, 2 

Blandijinberg _, 2 

15!-16! Blandi_jnberg_, 2 

8-10 Blandi_3nberg, 2 

14-16 St-Huber-tuss tr .~ 

Blandi_jnberg, 2 

- .. 
~ 

------' . 

~ 
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\ FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE ,. 

Aggregaat H.S.O. Romaanse filologie 

Leergangen . 
I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I za~dag I Plaats 

1 . De prÓefondervindelijke opvoedkunde . . R. VERBIST I 
! 

17-19(1) Blandijnberg, 2 
' 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (oo) . . R. PLANCKE 17-19 Blandijnberg, 2 

3. Algemene methodenleer (o). . ..... A. GERLO 17-19 Blandijnberg, 2 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : Frans ........... J. THOMAS 16-18 (1) Blandijnberg, 2 

? 

' I , 
,_ 

I 
~ 

- -
I 

0 I · 

I 
I 

' 
I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie ·p. 21. 
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 methodenleer, 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. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Kandidatuur Germaanse filologie (2 jaren studie, ~ 'examengedeelten) 

", Leergangen 
I 

Titularis I =andag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 
~~ -

1. Inleiding tot de Germaanse filologie I ( *) N. (G. DE SMET) 
' 

16-17 ~ 

2. Inleiding tot de Germaanse filologie II 
a) Taalwetenschap (**) N. (W. PEE) 10-12 (1) 
b) Literatuurwetenschap (**) . N. (A. VAN ELSLANDER) 10-12 (2) 

Twee talen en hun literatuur te kiezen uit 3 
t.e.m. 6: 

3a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 10!-12 (*) 
Nederlands, met oefeningen (*+**) . N. (W. PEE) (-) 

3b. Overzicht van de Nederlandse letter- 9-10! 
kunde, met oefeningen (*+**) . N. (A. VAN ELSLANDER) . (-) 

4a. Inleiding tot de taalkundige studie van het 10!-12 
Engels, met oefeningen (*+**) .. N. (R. DEROLEZ) . (-) 

4b. Overzicht van de Engelse letterkunde, met 14-lS!-(**) 14-lSt (*) 
oefeningen (*+**) . N. (W. SCHRICKX) (-) (-) 

Sa. Inleiding tot de taalkundige studie van het 14-16 (**) 9-10! (*) 
Duits, met oefeningen (*+**) N. (G. DE SMET) (-) (-) 

Sb. Overzicht van de Duitse letterkunde, met lSt-17(**) IS!-17 
oefeningen (*+**) E. VERHOFSTADT (-) (-) 

6a. Inleiding tot de taaÏkundige studie van een lS!-17 
Scandinavische taal, met oefeningen(*+**) · N. (A. BoLCKMANs) (-) 

6b. Overzicht van een Scandinavische letter- 14-lS! 
kunde, met oef~ningen (*+**) . N. (A. BoLCKMANs) (-) 

7. Inleiding tot de voornaamste moderne 
literaturen (*) A. BoLCKMANS 14-1St 

Een cursus naar keuze uit 8 : 
Ba. Historisch overzicht van de belangrijkste 

wijsgerige stelsels (**) N. (]. KRUITHOF) 4S uur/jaar 
~ 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

I zaterdag I Plaat_s 

Blandijnb~rg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijn"Q.erg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnbcerg, 2 

Blandijnb-erg, 2 

Blandijnb-erg, 2 

Blandijnb-erg, 2 

Blandijnb-erg, 2 

Blandijnb-erg, 2 

Blandijnb erg, 2 

Blandijnb erg, 2 



FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE -

Kandidatuur Romaanse filologie (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag ·1 zaterdag I Plaats 

8b. Psychologie (*~) . N. (W. DE CosTER) 11-121 Blandijnberg, 2 
8c. Logica (**) . L. APOSTEL 16-17! B1andijnberg, 2 
8d. Ethica (**) . N. (]. KRUITHOF) 11-12! Blandijnberg, 2 
8e. Wijsbegeerte van de Middeleeuwen (**) N. (A. jANSSENS) 45 uurjja~r Blandijnberg, 2 
8f. Wijsbegeerte van de Moderne Tijden(**) N. (R. BOEHM) 18-19 Blandijnberg, 2 

8g. Hedendaagse wijsbegeerte (**) ·. N. (E. VERMEERSCH) 17-18! Blandijnberg, 2 
Twee cursussen naar keuze uit 9 : 
9a. Geschiedenis van de Nederlanden (o) . N. (A. VERHULST) 9-10 Blandijnberg, 2 

-....] 

9b. Geschiedenis van de Angelsaksische we- .. 
reld (0 o) . . . . . . . . . . . . . . N. (R. VAN CAENEGEM) 9-10 Blandijnberg, 2 

9c. Geschiedenis van de Duitssprekende lan-
Blandijnberg, 2 den (00) • . • • • • • • • • • • • • • N. (W. PREVENIER) 9-10 

9d. Geschiedenis van de Scandinavische lan-
den (00) N. (A. BoLcKMANs) 9-10 Blandijnberg, 2 

9e. of, .met toelating van de faculteit, een 
N. ander historisch vak 

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

- . 
I 
I 
I 

' 

I I 

V oor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie Germaanse filologie (nieuw regim.e) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen , 

I 
Titularis I =dag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

/ 

I. VERPLICHTÉ CURSUSSEN 

la. Logica en taalwetenschap (00) • N. (L. APOSTEL) 30 ,uur/jaar 
of ----

1 b. Esthetica van de literatuur ( oo) N. (A. jANSSENS) 14-15! 
of 

lc. Een ander wijsgerigvak (met toelating van 
de sectie) . . . . . . . . . . . . . . 

Grondige studie van één van de twee Ger-
maansetalen die deel hebben uitgemaakt van 
het kandidaatsexamen en van haar literatuur 
(te kiezen uit 2 t.e.m. 5) . . ..... 
2a. Grondige taalkundige studie van het mo-

derne Nederlands, met mbegrip van de 
spraakkunst van · het Nederlands (*+* *) N. (W. PEE) 15!-17 I 2b. Grondige taalkundige studie van Neder-
landse teksten (*+**) N . . (W. PEE) 

I 
9-10! 

2c. Grondige studie van de Nederlandse 
letterkunde (*+**) . N. (A. VAN ELSLANDER) 14-15! 

2d. Grondige literaire studie van Nederlandse 
teksten (*+**) N. (A. VAN ELSLANDER) 14-15! 

of .. 

3a. Grondige taalkundige studie van het mo-
derne Engels, met inbegrip van de histo-
rische spraakkunst van het Enbels (*+**) N. (R. DEROLEZ) 9-10! 

3b. Grondige taalkundige studie van Engelse ' teksten (*+**) . . . . . . . . . . . N. (R. DEROLEZ) 9-10! 
3c. Grondige studie van de Engelse letter-

kunde (*+**) . . . . . . . . . . . . N. (W. ScHRICKX) 9-lOt 
3d. Grondige literaire studie van Engelse 

teksten . N. (W. SCHRICKX) 15!-17 
of 

4a. Grondige taalkundige studie van het mo-
derne Duits, met inbegrip van de histo- -
rische spraakkunst van het Duits (*+**) . N. (G. DE SMET) 9-lOt 

L____ \ / oor de Jrerlri?Jr)nN ~r~_.._rl ~ê.h:r~ .. n;l, t_p fpk_p.n. o.-• .,.;_o ....,. 91 

I 
. 

[ zaterdag I Plcaats 

Blandijr1 be.-g, :2 

ElandijLl.be.-g, ~ 

ElandijiJ.be rg, 2 

E1andijiJ.be rg, 2 

- ElandijJObe rg, 2 

Elandij ::n. be::rg~ 2 

Blandij ::n. b e=rg, 2 

Elandij .:n.be=rg, 2 

Elandij nbe rg, 2 

Elandij nberg, 2 

/ 

Elandij nberg, 2 
-



-l 
(.)0 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie Germaanse filologie (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

4h. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten (*+**) N. (G. DE SMET) 10!-12 

4c. Grondige studie van de Duitse letter-
kunde (*+**) E. VERHOFSTADT 10!-12 

4d. Grondige literaire studie van Duitse teks-
ten (*+**) E. VERHOFSTADT 10!-12 

of 
Sa. Grondige taalkundige studie van een mo-

derne Scandinavische taal, met inbegrip 
van de historische spraakkunst van een 
Scandinavische taal (*+**) N. (A. BoLCKMANs) 90 uurfjaar 

Sb. Grondige taalkundige studie van teksten 
in een Scandinavische taal (*+**) N. (A. BOLCKMANS) 90 uur/jaar 

Sc. Grondige studie van een Scandinavische 
letterkunde (*+**) . N. (A. BoLCKMANs) 90 uur/jaar 

Sd. Grondige literaire studie van teksten in 
een Scandinavische taal (*+**) N. (A. BoLCKMANs) 90 uur/jaar 

6. Vergelijkende spraakkunst van de Ger-

112-13 (I) 
maanse talen (o) N. (R. DEROLEZ) 9-10 

7. Vergelijkende studie der moderne litera-
turen (00) ~ N. (W. THYS) i 16-17 ( 1) 

Grondige studie van de tweede Germaanse 
taal (te kiezen uit 8 t.e.m. 11 ) . 
8a. Grondige taalkundige studie van het mo-

derne Nederlands~ met inbegrip van de 
historische spraakkunst van het Neder-
lands (*+**) N. (W. PEE) IS!-17 

8b. Grondige taalkundige studie van Neder-
9-10! landse teksten (*+**) .. . N. (W. PEE) 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

I 

I zaUrdag I Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 · 

., 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

-
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

' 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
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FACULTEIT VAN .DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie Germaanse filologie (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag .I woensdag I danderdag I vrijdag 

9a. Grondige taalkundige studie van het mo-
derne Engels, met inbegrip van de histo-
rische spraakkunst van het Engels (*+**) N. (R. DEROLEZ) 9-10! 

9b. Grondige taalkundige studie van Engelse 
teksten (*+**) N. (R. DEROLEZ) 9-10! 

1 Oa. Grondige taalkundige studie van het mo-
derne Duits, met inbegrip van de histo-
rische spraakkunst van het Duits (*+**) N. (G. DE SMET) 10!-12 

1 Ob. Grondige taalkundige studie van Duitse 
teksten (*+**) N. (G. DE SMET) 10!-12 

11 a. Grondige taalkundige studie van een mo-
derne Scandinavische taal, met inbegrip 
van de historische spraakkunst van een 
Scandinavische taal (*+**) . . . . . . N. (A. BoLCKMANs) 90 uur/jaar 

11 b. Grondige taalkundige studie van teksten 
N. (A. BOLCKMANS) -in een Scandinavische taal (*+**) 90 uur/jaar 

of 

I 
Grondige literaire studie van de tweede lite-
ratuur (te kiezen uit 12 t.e.m. 15) 
12a. Grondige studie van de Nederlandse 

letterkunde (*+**) . N. (A. VAN ELSLANDER) 14-15! 
12b. Grondige literaire studie van Nederlandse 

N. '(A. VAN ELSLANDER) teksten (*+**) 14-15! 
13a. Grondige studie van de Engelse letter-

kunde (*+**) . N. (W. ScHRICKX) 9-10! 
13b.- Grondige literaire studie van Engelse 

teksten (*+*.*) . . . . . . . . . . . N. (W. ScHRICKx) 15!-17 
14a. Grondige studie van de Duitse letter-

I I 
kunde (*+**) . E. VERHOFSTADT 10!-12 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens: zie p. 21. 

.J 

I zaterdag I Plaats 

Blanaijnberg ~ 2 

Blanaijnberg-~ 2 

Blanaijn'Qerg- ~ 2 

Blanaijnberg-, 2 

BlanC:lijnberg-, 2 

Blanc:lijnberg, 2 

I 
Blanc:lijnbeq~, 2 

Blanc:lijnberg:, 2 

Blanc:lijnberg:, 2 

Blanc:lijnberg:-, 2 
I 

Blanc:lijnberg:, 2 ~ • 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie Germaanse filologie (nieuw regime) (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen 
I 

Ti tularts I maand~ I dinsdag I woensdag I donderdag I 

14b. Grondige literaire studie van Duitse 
teksten (*+**) 

15a. Grondige studie van een Scandinavische 
letterkunde (*+**) . 

15b. Grondige literaire studie van teksten in 
een Scandinavische taal (* +**) · . 

E. VERHOFSTADT 

N. (A. BOLCKMANS_) - .--

N. (A. BoLCKMANs) I of I I 
, Grondige algemene taalkunde : 

16a. Grondige studie van de gesproken taal, 
met inbegrip van de experimentele fone
tiek (00) 

16b. Problemen uit de moderne taalkunde, met 
N. (W. PEE) 

I 10!-12 I I 
90 uur/jaar 

90 uur/jaar 

14-13! 

oefeningen (00) • • • • • • • • • • • N. (W. CouvREUR) 45 uur/jaar 

1 16c. Toegepaste taalkunde (0 ) • • • • • • • N. (R. DEROLEZ) · 45 uur/jaar 

I 

I 

vrijdag I zaUrdag I 

I 

____ j_ 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 7 

1 

16d. één van volgende keuzecursussen : - I I I I I 
1) V ergelijkende spraakkunst der Indo- . 

! germa~nse ta1~n (00
) • • • • • • • • N. (W. CouvREuR) _ 1 . · 11!-13 ----1 Blandijnberg, 2 

1 
2) Grondige studie van een Oudgermaan-

se taal · 
a) Gotisch (0 ) ••• · • • • • • • W. CouvREUR I I I I 14-15! I Blandijnberg, 2 I h) Oudengels (*/**). . ... .- . N. (R. DEROLEz) 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 
c) Oudhoogduits (* /**) . . . . . G. DE SMET 45 uur/jaar · Blandijnberg, 2 
d) Oudnoors (*/**) . . . . . . . R. DEROLEZ 45 uur/jaar · Blandijnberg, 2 
e) Oudsaksisch (00) • • • I G. DE SMET 1· 45 uur/jaar ~ I Blandijnberg, 2 
f) Oudnederfrankisch (ü) . G. DE "SMET 45 uur/jaar Blandijnberg, 2 

3) Overzicht van de structuur van een 
niet-lndogermaanse taal: 

a) Een Afrikaanse taal . . . . . . IN. I 30 uur/jaar 
, b) Een Semitische taal ...... IN. (G. jANSSENs) I 30 uur/jaar - I St.-Pietersplein, 5 

Voor de verklari~g van de gebruikte tekens : zie p. 21. 
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FAC~LTEI~ VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie Germaanse filologie (nieuw regime) (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I ,;,.ensda{; I dondeidag I vrijdag 

c) Sumerisch . N. (L. DE MEYER) 30 uur/jaar 
d) Een andere taal, met toelating 

van de sectie N. 
of 

Grondige algemene literatuurwetenschap : ,... 

17a. Theoretische literatuurwetenschap (0 ) • N. (A. VAN ELSLANDER) ~ 45 uur/jaar 
1 7b. Poëtica ( oo) . N. (A. VAN ELSLANDER) I I I I 14-15! I 

;17c. Theatergeschiedenis (0 ) • N. (W. ScHRicKx) 45 uur/jaar 
17d. Literaire sociologie (oo) . .. . N. (A. BoLCKMANs) I I I 15t-17 I. 

~ 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE 

Twee door de examinandus met goedkeuring 
van de examencommissie gekozen cursussen, die \ 

elk tenminste een college omvatten dat voor-
komt op het programma van een universiteit. 
Tenminste één van die cursussen moet verband ~ 

houden met (ie Germaanse filologie 
1. Algemene taalkunde (* /**) . W. CouvREuR 15!-17 
2. V ergelijkende spraakkunst der Indoger-

maanse talen (oo) N. (W. CouvREUR) 11t-13 
3. Grondige studie van een Oudgermaanse 

taal, partim: 
a) Gotisch (0 ) • W. CouvREUR I 14-15t 
b) Oudengels (*/**) N. ~R. DEROLEZ) 45 uur/jaar 
c) Oudhoogduits (*/**). G. DE SMET 45 uur/jaar 
d ) Oudnoors (*/**) R. DEROLEZ 45 uur/jaar 
e) Oudsaksisch (oo) G. DE SMET 45 uur/jaar 
f) Oudnederfrankisch (o) . G. DE SMET 45 uur/jaar 

--··----

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

-
-

I Zaterdag I P Caats 

Univers::iteitst.-.14 

BlandijJDbec-g, 2 
I Blandijil.be~g, 2 

Blandijilberrg, 2 
I Blàndijilberrg, 2 

,. 

Blandijm be:r::-g, 2 

Blandijmbe:r::-g, 2 

Blandijmbe:r::-g, 2 
Blandij1::1.be:r::-g, 2 
Blandijr::1 be:r::-g, 2 
Blandijr::1becg, 2 
Blandijr::J.becg, 2 
Blandijr::1ber-g, 2 
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' FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie Germaanse filologie (nieuw regi~e) (tenminste ~jaren studie) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 
-

4. Nederlandse dialectologie (0 ) N. (W. PEE) 

I I I 
14-15 

I 5. Amerikaanse letterkunde {* /**) W. ScHRICKX 10!-12 
6. Een,moderne Scandinavische taal, partiro: 

a) Deens (*+**) . A. BoLCKMANS 60 uur/jaar 
b) Noors (*+**) . A. BoLCKMANS y 60 uur/jaar 
c) Zweeds (*+**) A. BOLCKMANS 60 uur/jaar 

7. Grondige studie van de Scandinavische 
letterkunden (* /* *) A. BOLCKMANS 60 uur/jaar 

8. Overzicht van de structuur van een niet 
Indogermaanse taal : 
a) Een Afrikaanse taal N. 30 uur/jaar ' 
b) Een Semitische taal N. (G. jANSSENS) 30 uur/jaar 
c) Sumerisch N. (L. DE MEYER) ~ 30 uur/jaar 
d ) Een andere taal, met toelating van de ., 

sectie 
9. Een andere cursus die voorkomt op het I 

licentieprogramma van de sectie Germaanse 
filologie en die niet reeds tot het examen-
programma van de examinandus behoort . ~ 

of 
Een andere cursus die voorkomt op het pro- ' 
gramma van een andere sectie . 

of ~ 

met de toelating van de sectie, een cursus die 
voorkomt op het programma van een andere 
faculteit, een hoger instituut, enz. met dien 
verstande dat deze cursussen ten minste 
30 uur-jaar omvatten . r-

I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

, 
~-

I 

i 

I zaterdag I Plaats 

I 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
St.-Pietersplein, si 
Universiteitstr. 14 

I 

-
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

2e Licentie Germaanse filologie (oud regime) 

Leergangen Titularis - I maandag I dinsdag 
1 woensdag 1 donderdag 1 

I 
l. - VERPLICHTE CURSUSSEN 

Vergelijkende spraakkunst der Indo-Euro-
pese talen en inzonderheid de vergelijkende 
spraakkunst der Germaanse talen : ' 

1. -Indo-Europees gedeelte . . W. CouvREUR 12-13 
14-15 

2. De geschiedenis der moderne letterkunden W, THvs · 

3. De grondige geschiedenis der Nederlandse 
letterkunde. A. VAN ELSLANDER 14-16 

en 
De grondige geschiedenis der : -

4.- Engelse letterkunde .. . W. ScHRICKX 
of 

5. - Duitse letterkunde N. . 11-13 

6. De historische spraakkunst van het Neder-
lands W.PÉE 16-17 

en 
De historische spraakkunst van het : 

7.- Engels R. DEROLEZ 9-10 
of 

8. - Duits. G. DE SMET 9-10 

De grondige verklaring van Nederlandse 
schrijvers, partim : 

17-19 9.- middeleeuwen . .. W.PÉE 

vrijdag I zaterdag I Pl-aats 

•' 

-

Blandij:t::1berg, 2 

12-13 
16-17 BlandijiJ.berg, 2 

B1andijiJ.berg, 2 

9-11 B1andijilberg, 2 

BlandijiJ.berg, 2 -

BlandijiJ.berg, 2 

! 

Blandij:::nberg, 2 

- Blandij:::nberg, 2 

l 

Blandij:::nberg, 2 
I 

' 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

ze Licentie Germaanse filologie- (oud regime) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

10.- moderne tijden A. VAN ELSLANI;>_ER_ 14-16 J 

1 
Blandijnberg, 2 

~---------------en------------------ll---------------------l---------l·------- l--------- l--------l--------- l·-------l---------------1 

De grondige verklaring van ; 
11. -Engelse schrijvers: middeleeuwen. R. DEROLEZ 10-12 Blandijnberg, 2 

12. Engelse schrijvers: moderne tijden. W. ScHRICKX 16-17 Blandijnberg, 2 
1------------ of _ 

13. - Duitse schrijvers, middeleeuwen : 
Oudhoogduits G. DE SMET · 10-12 , Blandijnberg, 2 

14.- Duitse schrijverS, moderne tijden . N. 11-13 Blandijnberg, 2 

15. De geschiedenis van de moderne wijsbe-
geerte, partim : hedendaagse tijden . E. VERMEERSCH 17-19 Blandijnberg, 2 

II. - CuRsussEN NAAR KEUZE : _ 
Tenminste twee cursussen door de examinandus te 

kiezen onder die vermeld bij I en die het voorwerp niet ~ 
waren van een proef of onder de volgende cursussen: 

De grondige studie van een der Oud-Ger-
maanse dialecten, · 

1.- partim: Oud-Noors. R. DEROLEZ 15-17 Blandijnberg, 2 

2.- partim: Oudsaksisch-Oudnederfrankisch G. DE SMET 14-16 Blandijnberg, 2 

3. Een moderne Scandinavische taal, partim: 
- Deens. / II A. BoLCKMANS 14-15 Blandijnberg, 2 

-Noors II A. BoLCKMANS 9-10 Blandijnberg, 2 

I I 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN, EN WIJSBEGEERTE 

ze Licentie Germaanse filologie (oud regime) 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 

-Zweeds . II A. Bor.cKMANs I I 
4. De grondige studie van de Scandinavische 

letterkunden . .. . A. BoLCKMANs 9-11 

De geschiedkundige krtitiek en haar toe-
passing op een tijdperk der geschiedenis : 

5.- oudheid p. LAMBRECHTS . . 

6. - middeleeuwen . R. VAN CAENEGEM \ 

8-10 
\ 

7. - middeleeuwen . A. VERHULST 10-12 -

8. - moderne tijden C. VERLINDEN 11-13 

9.- hedendaagse tijden . ]. DHONDT 11-13 

10. De klankleer en de ortofonie van het 
Nederlands . w. PÉE 15-17 (2) 

11. De algemene taalkunde W. CouvREUR 15-16 

12. De vlaamse dialectstudie en de methode I 
der moderne dialectstudie w. PÉE 15-17 (1) 

De oudheidkunde en de geschiedenis der 
kunst in de: 

13. - oudheid s. DE LAET 

14.- moderne tijden M. DE MAEYER ' Î 
-

I 

I 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

' 

I 
I I 

~ 

-
vrijdag I za~dag I PC.aats 

15-16 Blandij.:1berg, 2 

Blandij.:1ber~, 2 

10-12 . Blandij:::nber!B", 2 

Blandij:::nber~, 2 

Blandij:::nber~, 2 

Blandij::::nber:g, 2 

Blandij ::::nber;.g, 2 

~ 

Elandij nber_g, 2 

Elandij nber . g, 2 

Elandij nber-g, 2 

8-10 Blandijjnber-g, 2 

14-16 St-Hubertu::sstr.,2 

. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

2e Licentie Germaanse filologie (oud r~gime) 

Leergangen Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I Plaats 

I 
·-' I Blandijnberg, 2 17-19 I 15. De muziekgeschiedenis ........ IJ. BROECKX 

I 
III. - Een door de examinandus gekozen cursus, van ·hä programma van de faculteit van de letteren en wijsbegeerte (programma der licentiaatsexamens), of met 

toestemming van de examencommissie, onder de cursussen vermeld op het programma ener andere faculteit en waarover ge'm proif liep. 
De diploma's vermelden de cursussen waarover het gelopen he~ft. Het examen or-er deze wordt in één of twee proeven afgelegd, naar keuze van de examinandus, 

maar na tenminste twee jaren studie. . 
De examinandi moeten, bij de enige proef of bij de tweede proif, een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij de groep cursussen die zij voor het 

\ 

examen hebben gekozen. . "' 
De verhandeling dient bij de examencommissie te worden ingeleverd tenminste één maand vóór de datum vastgesteld voor de opening van de zittijd. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Aggregaat H.S.O. Germaanse filologie 

' 
Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUTdag I Pla.ats 

I 
-

1. De proefondervindelijke opvoedkunde . R. VERBIST 17-19(1) · Blandijnt>erg::, 2 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (00) • R. PLANCKE 17-19 Blandijn'Rlerg:, 2 

3. De algemene methodenleer (0 ) A. GERLO I 17-19 Blandijn'Rler~, 2 

4 .. De bijzondere methodenleer der vakken die " 
voorkomen op het programma der athe- - -· 
nea, partim: Germaanse talen (Nederlands) 

A. VAN ELSLANDER (üü) . 10-11 Blandijn:ber~, 2 

-s. De bijzondere methodenleer der vakken die -
voorkomen op het programma der athe-
nea, partim: Germaanse Talen (Duits) (0 ) K. DELEU 8-9 Blançlijn oergg-, 2 

6. De bijzondere methodenleer der vakken die -
voorkomen op het programma der athenea, 

W. SCHRICKX 11-12 Elandijn oerg, 2 partim : Germaanse talen (Engels) . 

- . 
I 

I I I 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hiJ niet door een getuigschrift bewijst dat hiJ, gedurende tenminste één Jaar, onder leiding va.n z§n 
prrifessor in methodenleer, 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 de=r at=hensa. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGE~RTE 

Kandidatuur in de . moraalwetenschap (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen 

I 
T itularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I Plaats 

I I 
1. Ethica (*) . N. (J. KRUITHOF) 16-18 I Paddenhoek 
2. De psychologie (*) N. (W. DE CosTER) 11-13 Blandijnberg, 2 
3. De logica (* *) L. APOSTEL 16-18 Blandijnberg, 2 
4. Encycloped ie van de wijsbegeerte (*) . . j. KRUITHOF 14-16 Blandijnberg, 2 
5. Oefeningen ethica (*+* *) N. (J. KRUITHOF) 10-12 I Blandijnberg, 2 
6. D e zielkunde van het kind en van de 9-11 (0 0 ) -

adolescent (**) . W. DE CosTER 11-13 (00) Blandijnberg, 2 

I 
7. De algemene biologie en fysiologie van de 

mens met betrekking tot het gedrag, par-
co tim : algemene biologie (*) . . . . · . . . . J. HUBLE 10!-llt Ledeganckstr. 35 
~ 8. De alge~ene biologie en fysiologie van de 

l I mens met betrekking tot h et gedrag, par- ll t -13 Anatomisch 

' 
tim: neurologie (**) . . . . . . . . . H. V ANDER EECKEN (+) Instituut 

! 9. D e vormen van het religieus leven (**) . p. LAMBRECHTS 16-17 Blandijnberg, 2 

I 
10. De sociologie (**) . · . M. VERSICHELEN-TERRIJN 10-12 I Blandijnberg, 2 
lt.t inleiding tot de economie (*) M. VAN M EERHAEGHE 14-16 (1) - Universiteitstr. 14 

I 12. Inleiding tot de algemene rechtsleer (*) W. ÜALEWAERT 9-10 Universiteitstr. 14 
13. Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen (*) A. BoLCKMANs 14~16 Blandijnberg, 2 
14. Geschiedenis van de Nieuw~te Tijden (** ) N. (J. DHONDT) 9-10 

I 
Blandijnberg, 2 

15. Een overzicht van de geschiedkundige 
I kritiek (*) . W. PREVENIER - 9-10 Blandijnberg, 2 

16. De beginselen van de psychiatrie en voor- -
· namelijk de psychopathologie van het 

Blandijnberg, 2 kind (** ) A. EVRARD 60 uur/jaar 
17. De jeugddelinkwentie (** ) . G. DE BocK 

I I 
l16t -18H 1 ) I 

I 
Blandijnberg, 2 

V oor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetenschap (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Palaats 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De metafysica (oo) L. APOSTEL 60 uur/jaar · Elandij nbe:r-g, 2 
2. Geschiedenis van de wijsbegeerte, partim: 

oudheid (o) A. jANSSENS 9-11 ' Elandij nbe:cg, 2 
3. Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte, 

partim: moderne tijden (0 ) ... • • • R. BoEHM 
of .... -~.-

17-19 Blandi_j nber:::-g, 2 

4. Hedendaagse tijden (00) • E. VERMEERSCH 17-19 Blandi_jnberrg, 2 
5. Verklaring van wijsgerige teksten uit de 

moderne tijden ( oo) . R. BoEHM 60 uur/jaar Blandii:jnbe•g, 2 
6. Kritische ontleding van een ethisch werk (0 ) j. KRUITHOF 15-16 Blandi.=Jnbe•g, 2 
7. Grondige studie van vraagstukken uit de 

ethica (0 ) j. KRUITHOF 14-15 Blandi_jnbeng, 2 
8. De bijzondere moraal ( 0 ) • j. KRUITHOF 14-16 Blandi_jnberrg, 2 
9. De moraalpeelagogiek (*+**) . . . A. VAN CAUWELAERT 10-12 ( 1) Blandi_jnberrg, 2 

10. De differentiële psychologie (*+**) W. DE CosTER 9-10 9-10 Blandi_jnbe:rg, 2 
11. De techniek van de sociale gevalstudie; met 

Blandi_j~be=rg, 2 praktische toepassingen ( * *) G. DE BocK 16-19 (2) 
12. De grondige vraagstukken betreffende reli-

gieus leven en moraal (*) p. LAMBRECHTS 60 uur/jaar Blandhjnbe -rg, 2 
13. De biologie en de menselijke gedraging, 

partim : neurologie (*) . . . . . . . . . H. VANDER EECKEN I I f 16-18 (2) I I Blandkjnbe=rg, 2 
14. De biologie en de menselijke gedraging, 

partim : de algemene biologie ( *) ._ . L. DE CoNINICK 30 uur/jaar Blandfunbe::rg, 2 
15. Grondige vraagstukken van de sociologie in 

verband met de moraal (oo) j. KRUITHOF'_ 60 uur/jaar 
--- ·------ -

l3landiijnbe::rg, 2 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetenschap (tenminste 2 jaren studie) 

Leergangen 
; I Titularis I maandag i dinsdag I woensdag I donde,dag I 

16. Geschiedenis en theorie van het weten-
schappelijk denken ( 0 ) • L. APOSTEL 60 uur/jaar 

17. De algemene antropologie met betrekking 
tot de wijsbegeerte, de zielkunde, de ge-
schiedenis en de biologie, 
partim : wijsbegeerte (0 ) • E. VERMEERSCH 15-16 (1) 
partim : zielkunde (* ) . W. DE CosTER 15 uur/jaar 
partim.. : geschiedenis ( 0 o) . s. DE LAET 

~ 
15 uur/jaar 

partim : biologie (*) N. 15 uur/jaar 
18. De schoonheidsleer (00 ) N. 60 uur/jaar 

II. CuRsussEN NAAR KEUZE 
Tenminste twee cursussen te kiezen onder de 
volgende: . 
1. Oefeningen over vraagstukken uit de wijs-

begeerte, partim : logica (* /7'*) . . . . . L. APOSTEL 60 uur/jaar 
2. De grondige studie van vraagstukken uit de 

zidkunde (* /** ) P. GHYSBRECHT 30 uur/jaar 
3. Grondige studie van vraagstukken uit de 

logica ( 0°) • L. APOSTEL 11-12 

4. Kritische ontleding van een wijsgerig werk: 
zielkunde (00) E. VERMEERSCH 14-15 

5. Kritische ontkding vav een wijsgerigwerk: ' 

logica ( oo) . L. APOSTEL 12-13 

6. De principes en methodes van de psycho-
logische raadgeving (*/**) ....... N. 10-11 9-10 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

vrijdag I zat"dag I Plaats 

. Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Coupure, 86 
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- FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Licentie in de moraalwetenschap (tenminste 2 jaren studie). 

Leergangen I Titularis I =andag I dinsdag l woensdag I donderdag I 
" 

7. De grondige vraagstukken uit de geschie-
denis der opvoedkunde 1 e deel 
ze deel (0 ) • R. PLANCKE 

8. Grondige vraag.5tukken uit de psycholo-
gische en experimentele pedagogiek, met 
inbegrip van de sociaal pedagogische as-
peeten (*/ ** ) . R. VERBIST ~ 16-18 

9. De infinitesimaalrekening en de beginselen 
der waarschijnlijkheidsrekening . N. 30 uurjjaar 

10. Historische kritiek toegepast op de 
-oudheid (*/**) . N. (P. LAMBRECHTS) 
-middeleeuwen (*/** ) . N. (R. VAN CAENEGEM) 8-10 
-middeleeuwen ( */*~ ) . N. (A. VERHULST) 10-12 

~ 

-nieuwe tijden (* /** ) N. (C. VERLINDEN) 11-13 
-

-nieuwste tijden (*/** ) . · . N. (]. DHO~DT) 11-13 
11. De experimentele psycho1o0 ie (*/** ) . w. DE COSTER 9-11 
12. Algemene taalkunde (*I**) . W. CouvREUR 15-16 

III. - Een door de examinandus 
gekozen cursus: van het programma der licen-
tiaatsexamens van de faculteit · van de letteren 
en wijsbegeerte, of- met de toestemming van 
de examencommissie - onder de cursussen 
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. 21. 

vrijdag i zaterdag I Plac;;zts 

I 

14-16 
16-1 Î Bland.ijnberg= 2 

H . D uJJa -:.ltlaa.n,.. 1 
·-

! 
--

10-12 Bland.ijnberg= 2 
B1and.ijnberg= 2 

- Bland.ijnberg= 2 
B1anrlijnberg= 2 
Bland.ijnberg= 2 ./ 

Blandijnberg= 2 
Bland.ijnbcrg= 2 

~ 

' 

-- -
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FACULTEIT VAN DE LETTERE~ EN WIJSBEGEERTE I 

Aggregaat H.S.O moraalwetenschap 

Leergangen I Titularis I mtJandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterqag I Plaats 

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

2. De geschiedenis der opv')edkunde (00) • R. PLANCKE 17-19 Blandijnberg, 2 
I 

3. De algemene methodenleer (0 ) A. GERLO 
I 

17-19 Blandijnberg, 2 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die .. Atheneum-
voorkomen op het programma der athenea, 30 uur/jaar Lyceum 
partiro : moraal . A. R. VAN CAUWELAERT I Blandijnberg, 2 

-
I 

--

, 

-

--

~ 

' 
~ 

I 

" 

Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen zo hij niet do_or een getuigschrift bewijst dat hij) gedurende tenminste één jaar) onder leiding van zvn 
professor in de methodenleer) didaktische oefeningen heift 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. 0. mag afgelegd worden gelijktijdig met het exame1t voor de graad van licentiaat. 
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FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
>.. 

Facultatieve leergangen 

I I =andag I I woensdag I donderdag I Leergangen Titularis dinsdag 
' 

1. Oefeningen over de vergelijkende spraak- I i 
kunst en speciaal in het Litauws, het Oud-

.16-17 Slavisch, het Lets, enz .. W. CouvREuR 

2. Volkskunde (folklore) j. V ANDENHOUTE 16-18 

3. Nationale oudheidkunde . • c • . S.J. DE LAET 8-10 

4. Amerikaanse letterkunde . .I W. S~HRICKX _,. 

5. Exercices pratiques de critique littéraire en 
français . N. 

6. Exercices de lecture et de diction françaises N. 

7. Algemene en vergelijkende volkenkunde j. V ANDENHOUTE 

8. Filologische oefeningen over de Spaanse 
taal en letterkunde L. :MouruN 15-16 (2lic) 

9. Filologische oefeningen over de Italiaanse I 

taal en letterkunde . . . R. VAN N u'FFEL 16-18 

10. Geschiedkundige aardrijkskunde van België A. VERHULST 

11. Bibliografie en bibliotheconomie. K. VAN ACKER . - -- ----

' 

I 
Voor de verklaring van de gebruikte tekens : zie p. 21. 

' 0 

I zaurdag I ' vrijdag ..Plaaats 

Bland _ijnbeerg, 2 

Bland_ijnb.erg, 2 

Eland ijnb.erg, 2 

11-12! Blan<Lijnb-erg, 2 

9-10 Bland_ijnb•erg, 2 

10-11 Bland_ijnb• erg, 2 

14-16(1) St-Hl.Ibert:::usstr _,2: 

Bland_ijnb erg, 2 

Univ. , 14 

11-12 Bland_ijnb erg, 2 

10-12 Rozie- r, 9 

' 
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~ Leergangen 

1. Nederduits .. 

2. De praehistorie van Afrika. 

\ 

-

~ 

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
-

Vrije leergangen 
I 

I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag 1· v[ijdag 

G. DE SMET 30 uur/jaar 

J. NENQUIN 30 uurfiaar -

.. 

' 

.. 
-

I zarerdag I Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
- --------

' 

, 

'~ -



IIOflnR IN~TITUUT 
VOOR KUN~TûE~GHI13D13NIB fiN RYJlH~ !?KUNDE 

ST-HUBERTUSSTRAAT 2 - Tel. 23.38.21 

Het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde verleent 
de wetenschappelijke graden en de wetenschappelijke diploma's van kandi
daat, van licentiaat, van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, 
van doctor en van speciaal doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde. 

ToELATINGsvooRWAARDEN 

Tot de kandidatuur in de kunstgesçhiedenis en oudheidkunde worden 
toegel a ten : 

a) zie p. 14 en volgende (K. B. dd. 30/9/1964); 

b) degenen die houder zijn van een diploma van regent(es) (geaggre
geerde van het secundair onderwijs van de lagere graad); 

~) degenen die houder zijn van het diploma van architect(e); 

d) degenen die, vóór een examencommissie aangesteld door het Hoger 
Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, een examen af
gelegd hebben dat omvat: 
1°) een opstel in het Nederlands; 
zo) een opstel in het Frans; 
3°) vertalingen uit twee vreemde talen (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 secundair onderwijs» zal worden vereist). 

OvERZICHT VAN DE STUDIËN 

De graad van kandidaat in de' kunstgeschiedenis en· oud-
h ei d kun d e kan worden behaald voor de volgende richtingen : 

A. Oudheid; 

B. Middeleeuwen en moderne tijden. 

De houder van het diploma van kandidaat in de kunstgeschie
denis en oudheidkunde, behaald voor één der richtingen voorzien bij 
het besluit van de Raad van Beheer van 20 april 1966, kan, mits hij slaagt 

1 voor een aanvullend examen, het diploma van kandidaat voor de andere 
richting verkrijgen. 

Dat aanvullend examen mag niet worden afgelegd in de examenperiode 
tijdens welke het eerstvermelde diploma werd bekomen. 

Tot de licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde wordt toegelaten, 
degene die de graad van kandidaat heeft behaald overeenkomstig de bepa
lingen van het besluit van de Raad van Beheer van 20 april 1966. 

- ~0 



De graad van 1 i c e n t i a a t i n de k u n s tg e s c h i e d e n i s e n o u d -
h ei d kunde kan worden behaald voor één van de volgende richtingen : 

A. Oudheid (corresponderende richting in de kandidatuur : « Oud
heid»); 

B. Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden (corresponderende richting 
in de kandidatuur : « Middeleeuwen en moderne tijden ») ; 

C. Niet-westerse kunstgeschiedenis en , archeologie (corresponderende 
richting in de kandidatuur: «Oudheid »); 

D. Musicologie (corresponderende richting in de kandidatuur : « Middel
eeuwen en moderne tijden »). 

De examenvakken voor de graad van 1 i c e n t i a a t i n d e k u n s t
geschiedenis en oudheidkunde zijn het voorwerp van tenminste 
twee jaar studie. Het examen mag eventueel twee gedeelten omvatten. 

De examinandi moeten bij het enig examen of bij het tweede examenge
deelte een verhandeling indienen waarvan het onderwerp behoort bij een van 
de leervakken van de licentie·. De verhandeling moet aan de examencommissie 
voorgelegd tegen de door haar voorgestelde data. 

De houder van het diploma van 1 i c e n ti a at in de kun s tg es c h ie
den is en oudheidkunde, behaald voor één van de richtingen voorzien 
bij het besluit van de Raad van Beheer van 20 april 1966, kan, mits hij slaagt 
voor een aanvullend examen, het diploma van licentiaat voor een van de 
andere richtingen verkrijgen. 

De desbetreffende voorwaarden worden bepaald door de Raad van Be
heer, op voorstel van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oud
heidkunde. Evenwel mag het aanvullend examen niet worden afgelegd gedu- ' 
rende het academiejaar, waarin het eerstvermelde diploma werd behaald. 

Tot het examen van geaggregeerde voor het hoger secundair 
onderwijs voor de kunstgeschiedenis en oudheidkunde wordt 
toegelaten, degene die de corresponderende graad van licentiaat na vier jaar 
studie heeft behaald. (*) 

Tot het examen van doctor in de kunstgeschiedenis en oud
h e i d k u n d e wordt toegelaten, degene die de corresponderende graad van 
licentiaat heeft behaald overeenkomstig de bepalingen van het besluit van 
de Raad van Beheer van 20 april 1966. 

Tot het examen van doctor wordt eveneens toegelaten, degene die de 
graad van li c e n ti a a t i n d e k u n s tg e s c h i e d e n i s e n o u d h e i d k u n -
de heeft behaald overeenkomstig het koninklijk besluit van 31 augustus 1920 
houdende oprichting van een Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde bij de Rijksuniversiteiten, zoals het later werd gewijzigd. 

De graad van s p e c i a a 1 do c t o r i n d e k u n s tg e s c h i e d e n i s e n 
oudheidkunde wordt verleend overeenkomstig het koninklijk besluit van 
5 mei 1933 betreffende de toekenning van de wetenschappelijke graad van 
speciaal doctor door de Rijksuniversiteiten, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 9 augustus 1939. 

0VERGANGSBEP AL IN GEN 

De studenten die de studie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 
hebben aangevangen vóór het academiejaar 1966-1967, mogen die studie 
voortzetten volgens het voordien geldende stelsel. Zij mogen die studie even
eens voortzetten onder het stelsel van het besluit van de Raad van Beheer 
val?- 20 april 1966 volgens de voorwaarden die voor elk geval door de Raad 

·van Beheer zullen worden vastgesteld op voorstel van het Hoger Instituut voor 
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. 

(lli) Besluit Raad van Beheer dd. 12/10/1966. 

-91 
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Î HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 
Richtingen: A. Oudheid. 

B. Middeleeuwen en moderne tijden. 

Leergangen 
-

I 
Titularis I maandag I dinsdag I woemdag I donderdag I vrijdag' I zaterdog I 

Richting A. OuDHEID 

I 
1. Esthetica en kunstfilosofie .. . A. jANSSENS 9-10 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid . H. MusscHE 14-16 

--
3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het 

oude nabije Oosten . L. VANDEN BERGHE 10-12 
--

4. Inleiding tot de primitieve kunst en de 
volkskunst (wel in 70-71) j. V ANDENHOUTE 14-16( 1) 

------- -
5. Muziekgeschiedenis . j. BROECKX 16-18 ( 1) 

l ----------- -

6. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden M. DE MAEYER 16-18 

7. Geschiedenis van de bouwkunst . . F. DE SMIDT 10-12 
----

8. Historisch overzicht van de wijsbegeerte . 
17-19 (niet in 70-71 ) N. 

~ --
9. De psychologie toegepast op de kunst (niet I 11-12! in 70-71). W. DE CosTER 

------
10. Geschiedenis van de oudste tijden en meer 

bepaald de oudste geschiedenis van Europa 
(niet in 70-71 ) s. DE LAET 16-18(1) l 

11. Encyclopedie van de archeologie en de kunst-
geschiedenis van de oudheid (wel in 7 o~ 71 ) s. DE LAET I 8-10 I 

( 1) = eerste halfjaar. 

Pla ats 

Blandijn her~, 2 

St-Hube-rtusstr.~ 2 
-

St-Hube=rtus:str., 2 

St-Hubertu~str., 2 

B1andijrJ.ber~, 2 

St-Hub~rtusstr., 21 

St-Hub-ertus~tr., 2 

Blandij nbetrg, 2 

Blandi_jnbe::::::rg, 2 
-

Blandi.Snbe- rg, 2 
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·HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in kunstgeschiedenis en oudheidkunde {2 jaren studie, 2 examengedeelten) 
Richtingen: A. Oudheid 

B. Middeleeuwen en moderne tijden 

Leergangen I 
Titularis I maandag I dinsdag I I I I woensdag I donderdag vrijdag I zaterdag I Plaats 

12. Encyclopedie van de primitieve kunst en I 
,. 

de volkskunst (niet in 70-71) ...... j. V ANDENHOUTE 14-16 (2) St-Hubertusstr., 2 

13. Inleiding tot de kunst van Zuid en Oost-
Azië (wel in 70-71) . . . . . ..... A. ScHARPE I 10-11 St-Hubertusstr., 2 

14. Oefeningen toegepast op de kunstgeschie-
l 

, 

denis: -' 

a) Prehistorie (niet in 70-71 ) ...... s. DE LAET 10-12 ( 1) 
I 

Blandijnberg, 2 
b) Nabije Oosten (wel in 70-71 ) .... L. VANDEN BERGHE 9-10 St-Hubertusstr., 2 
c) Klassieke 6udheid (niet in 70-71 ) ... H. MusscHE 10-12 (2) Blandijnberg, 2 
d) Primitieve kunst en volkskunst (wel m 

J. V ANDENHOUTE ~-1 ~4-16(2) Blandijnberg, 2 70-~1 ) 

15. Inleiding tot de etnologie. j. V ANDENHOUTE 14--16(2) St-Hubertusstr., 2 
t--· - -
16. Overzicht van de cultuurgeschiedenis : 

maatschappij en instellingen van de oud-
p. LAMBRECHTS 17-18 Blandijnberg, 2 heid 

-

Richting B. MIDDELEEUWEN EN MODERNE 
TIJDEN. 

1. Esthetica en kunstfilosofie A. jANSSENS 9-10 Blandijnberg, 2 

2. Archeologie en kunstgeschiedenis van de 
klassieke oudheid (*) . . . . . . . . . H. MusscHE 14-16 St-Hubertusstr., 2 

3. Archeologie en kunstgeschiedenis van het 
oude nabije Oosten (*) . . . . . . . . L. VANDEN BERGHE 10-12 St-Hubertusstr., 2 

-

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. (*) naar keuze 1e of 2e kandidatuur 

~ 

' i 

I 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCIDEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 
Richtingen: A. Oudheid 

B. Middeleeuwen en moderne tijden 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I za~dag I 
4. Inleiding tot de primitieve kunst en de 

volkskunst (wel in 70-71 ) ....... j. V ANDENHOUTE 14-16 (1) 

5. Muziekgeschiedenis . j. BROECKX 16-18 
-- -

6. De plastische kunsten in de middeleeuwen, 
in de nieuwe tijden en in de nieuwste tijden M. DE MAEYER 16-18 

-
7. Geschiedenis van de bouwkunst . F. DE SMIDT 10 12 

--
8. Historisch overzicht van de wijsbegeerte -

(niet in 70-71) ............ N. 16-18 
----------------------

9. De psychologie toegepast op de kunst (niet 
in 70-71) . . . . . . . . . . . . . : . W. DE CosTER - 11-12! 

-I 
10. Encyclopedie van de kunstgeschiedenis . N. 60 uur/jaar 

----
11. Geschiedenis van de sierkunst N. 120 uur/jaar 

I 
-

12. De plastische kunsten in de Nederlanden . R. D'-HULST I 15-17 . 

13. Inleidin~ tot de voornaamste moderne 
literaturen (wel in 70-71). A. BoLCKMANS 14-15! 

- ------
14. Geschiedenis van de Nederlandse letter-

kunde (niet in 70-71) A. VAN ELSLANDER 8-10 

( 1 ) eerste half) aar. 

Plaat...s 

St-HubertUisstr-., 2 

Blandijnberg, :2 

St-Huberta.Isstr-., 2 

St-Huberta.Isstr-., 2 

Elandijn berg, 2 
i 

St-Hubert---usstc., 2: 

St-Hubert--usst:r=:"., 2 
I 

s ··-Hubert--usstr:-., 21 

Elandijn bcerg, 2 
I 

-

Blandijnberg, 2 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Kandidatuur in kunstgeschiedenis en oudheidkunde (2 jaren· studie, 2 examengedeelten) 
Richtingen: A. Oudheid 

Leergangen 

15. Oefeningen toegepast op de kunstgeschie
denis (naar keuze) 
- Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tij-

B. Middeleeuwen en moderne tijden 

Titularis I mhandag I dinsdag I woenJdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

St-Hubertusstr. , 2 den (wel in 70-71 ) ......... IN. I : 12-13 
-Musicologie (niet in 70-71 ) ..... J. BROECKX ~ I -------,..------,..--

1 
______ _ _ Blandijnberg, ~ 30 uur/jaar 

16. Overzicht van de cultuurgeschiedenis: 
Middeleeuwen en nieuwe tijden (niet in 
7Q-71 ) . . . . . . . . . . . . . . . I R. VAN CAENEGEM St-Hubertusstr., 2 10-11 

-



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE ' 

Licentie~ A. Oudheid (2 jaren studie, 2 examengedeelten) I 

I I maandag I I woensdag I donderdag I I zaurdag I ' ' 
Leergangen Titularis dinsdag vrijdag Plar=zts 

j 

i 
l. - VERPLICHTE CURSUSSEN : I ' 

1. De geschiedenis van de wijsbegeerte der 
oudheid (niet in 70-71) . . . . . . . . . A. jANSSENS 9-11 Blandijnberg, 2 c 

-· ! 

2. Esthetica en-kunstfilosofie (grondige cursus) A. jANSSENS 
-, 

10-11 Blandijnberg, 2 
' 

3. Museumkunde (wel in 70-71 ) j. V ANDENHOUTE 10-12 St-Hube:c tusstr ., ~ -

4. Monumentenzorg (niet iri 70-71 ) . F. DE SMIDT 10-12 SLHube:ctusstr ., :2 : 

II. - TENMINSTE DRIE CURSUSSEN GEKOZEN -
ONDER DE VOLGENDE (grondige cursussen en , I { 

oefeningen) · 
1. De kunstgeschiedenis en de archeologie van J 

de prehistorische tijden (niet in 70-71 ) S.J. DE LAET 60 uur/jaar I 
; 

grondige cursus en oefeningen I Elandijn berg, 2 
; 

' 
2. De kunstgeschiedenis en de archeologie van 

Oud-Egypte (niet in 70-71 ) . . . . ... . · L. VANDEN BERGHE 14-16 {' 

grondige cursus en oefeningen ' Blandijn_berg, 2 . 
--
3. De kunstgeschiedenis en de archeologie van ~ 

Vóór-Azië (wel in 70-71 ) . . . . . ... L. VANDEN BERGHE I 
14-16 BlandijiLberg, 2 

grondige cursus en oefeningen I ; . 
4. De kunstgeschiedenis en de archeologie van 

de Griekse oudheid : 
~ grondige cursus . H. MusscHE 

~ 
10-12 Blandijiiberg, 2 

- oefeningen . H. MusscHE 12-13 Blandijiiberg, 2 
- ---

5. De kunstgeschiedenis en de archeologie van 
de Romeinse oudheid : 
- grondige cursus . . . . . S.J. DE LAET 8-10 Blandijr=1berg, 2 ; 

-oefeningen (wel in 70-71 ) H. MusscHE 16-18 Blandijr=1berg, 2 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie A. Oudheid (2 jaren studie~ 2 examengedeelten) 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

6. De nationale en provinciaal-Romeinse ar- I I I I I I 
cheologie (wel in 70-71) (grondige cursus en s. ]. DE LAET 8-10 
oefeningen) . 

---------
liJ. - TENMINSTE EEN CURSUS TE KIEZEN 

ONDER DE VOLGENDE : 
1. Fysisch milieu in verband met de ruimtelijke 

ordening, met praktische oefeningen : 
R. MARECHAL 30 uur/jaar - partim geologie . . . . . . . . . . 

- partim bodemkunde en fysische aard-
R. TA VERNIER 30 uur/jaar rijkskunde . . . . . . . . . . . . . 

2. De etnologie j. V ANDENHOUTE 
I I 1-.--· 114-16 (I) I 

3. De Griekse epigrafie . R. BOGAERT 30 uur/Jaar 

4. De Latijnse epigrafie . P. LAMBRECHTS 30 uur/jaar 

5. De geschiedenis van het oude nabije oosten L. VANDEN BERGHE 30 uur/jaar 

IV.- FACULTATIEVE CURSUS: 
1. Luchtfoto-interpretatie . F. SNACKEN 30 uur/jaar 

V. · - TENMINSTE . TWEE CURSUSSEN door de 
examinandus te kiezen~ ofwel onder die vermeld sub II -
en III, en waarover nog geen examen werd afgelegd~ 
ofwel onder de volgende : 

1. De godsdienstgeschiedenis van de klassieke 
, 

volkeren . p. LAMBRECHTS 60 -uurjjaar 
.• 

( 1) = eerste halfjaar. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 
-------

St-Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

I 

Coupure, 273 

I 

I 

Blandijnberg, 2 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie A. Oudheid (2 jaren studie) 2 examengedeelten) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I 
I I 

2. De godsdienstgeschiedenis van het oude na-
· bije Oosten . . . . . . . . . . . . . . L. VANDEN BERGHE 30 uur/jaar 

3. De numismatiek van de oudheid . P. LAMBRECHTS 30 uurfjaar 
-· ----.. -1. ---- -
4. De opgravingstechniek, met oefeningen op 

·--1 het terrein (wel in 70-71 ) . . . . . . . . s. J. DE LAET 16-18 (2) 

5. De Griekse en Romeinse instellingen. p. LAMBRECHTS 120 uur/jaar 
--
6. De verklaring van antieke teksten die ver-

band houden met de archeologie en de 
kunstgeschiedenis . . . . . . . . . . . R. THIBAU 60 uur/jaar 

=~-1 16-18 1==1 :=-J_' ~--7. De techniek der beeldende kunsten . R. LEFEVE 

VI.- EEN DOOR DE EXAMINANDUS GEKOZEN 
cuRsus, van het leerplan van de Faculteit van de 
Letteren en Wijsbegeerte, met .inpegrip van de daaraan 
verbonden instituten (leerplan van de licenties), of, 
met toestemming van de examencommissie, onder de 
cursussen vermeld op het leerplan van een andere 
faculteit, en waarover nog geen examen werd afgelegd. 

---

{2) tweede halfjaar. 

Plaats-

Blandi_jnbe:::rg:- 2 

Blandi_jnbe:::rg:- 2 

Blandi_jnbe:::rg= 2 - I 
Blandi_jnbe:::rg"., 2 l 

' --------------
St-Hubertt=Iss•r., 2 

-



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie B. Middeleeuwen~ nieuwe & nieuwste tijden (2 jaren studie~ 2 examengedeelten) 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dimdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I Plaats 

l. - VERPLICHTE CURSUSSEN 

I I. De geschied~nis. van de moderne wijsbe-
geerte, partiro: moderne tijden (niet in 
70-71) ...... . · .... : . . . . R. BoEHM 17-19 I Blandijnberg, 2 · 
of partiro: hedendaagse wijsbegeerte (wel in 

17-19 70-71) E. VERMEERSCH Blandijnberg, 2 

2. De esthetica en de kunstfi1osofie, grondige 
cursus . . . . . . . . . . . . . . . . I A. jANSSENS I I I 10-11 I Blandijnberg, 2 

1-
3. De geschiedenis van de bouwkunst en mid- · 

~ I del eeuws~ archeologie . . . . . . . . . I F. DE SMIDT I I 14-16 I I I I I St-Hubertusstr., 2 

4. De· plastische kunsten in de middeleeuwen, • -
in de nieuwe en de nieuwste tijden, grond-

I I I dige cursus . . . . . . . . . . . . . . I M. DE MAEYER 14-16 I St-Hubertusstr., 2 
I-
5. De plastische kunsten in de Nederlanden, . 

grondige cursus ............ IR. A. D'HuLST I I I I 11-13 I Blandijnberg, 2 

6. De geschiedenis van de Europese kunst-
nijverheid. . . . . . . · · · · · · · ·1 N. 1---1 I 

120 uurjjaar I I Blandijnberg, 2 

7. De geschiedkundige kritiek en de toepassing 
ervan op een tijdperk van de kunstgeschie-

I 
denis. . . . . . . . . . . . . . _·_·_·1 N. 

I I 
120 uur/jaar I I I Blandijnberg, 2 

II. - TENMINSTE TWEE CURSUSSEN door de 
examinandus te kiezen onder de volgende: 

I I 
I 

l. De geschiedenis van het gedrukte boek en I 
I 

60 uurjjaar I I I St-Hubertusstr., 2 van de graveerkunst . . . . . . . . . . A. VAN DE WALLE 



' HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie B .. Middeleeuwen, nieuwe & nieuwste tijden (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen 
I 

--
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaWrdag I Plaat=s 

f 

2. De numismatiek: middeleeuwen en nieuwe 
tijden . N. 60 uur/jaar 

3. De geschiedenis van de miniatuurkunst. A. DE SCHRYVER --~ 10-12-j---~-- - -,. / 

I 
St-Hubert::usstr.= 2 - --_1-- - ---1 

4. De geschiedenis van het meubel . A. VAN DE WALLE 60 uur/jaar St-Hubert::usstr.= 2 

5. De monumentenzorg (niet in 70-71 ) . F. DE SMIDT 10-12 St-Hubert::usstr.~ 2 

6. De techniek der beeldende kunsten . R. LEFEVE ;z 16-18 - SLHubert:usstr. , 2 
-------- -------- - -------- -----g 7. De museumkunde (wel in 70-71 ) j. V ANDENHOUTE 10-12 St-Hubertl:usstr. , 2 

Il.- EÉN DOOR DE EXAMINANDUS GEKOZEN 
cuRsus, van het leerplan van de Faculteit van de Letteren 
en _ Wijsbegeerte, met inbegrip van de daaraan verbon-
den instituten (leerplan van de licenties), of met toe- -.-
stemming van de examencommissie, onder de cursussen 
vermeld op het leerplan van een andere faculteit, en 
waarover nog geen examen werd afgelegd. 

--- -- ---.. 
~ 

I -
I 

l ;-

I ~ f 

~ 

., 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie C. Niet-Westerse Kunstgeschiedenis en Archeologie (2 jaren studie_, 2 examengedeelten) 

r 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag i woensdag I dnnrkrdag I vrijdag I z~terdag I Plaats 
I 

I. - VERPLICHTE CURSUSSEN -
I 

-
: 1. De geschiedenis van de wijsbegeerte van de 
, oudheid (niet in 70-71 ) . . . . . . . . . A. jANSSENS 9-11 Blandijnberg, 2 

of De geschiedenis van de moderne wijsbe-
geerte, 

Blandijnberg, 2 - partim : moderne tijden (niet in 70-71 ) R. BoEI-IM I8-I9 

! 
- partim: hedendaagse wij~begeerte (wel 

B1andijnberg, 2 in 70-71 ) E. VERMEERSCH 18-19 . 
2. De . esthetica en de kunstfilosofie, grondige 

Blandijnberg, 2 ' 1 cursus ........... A. jANSSENS 1 0-II 
I 

,_.. 3. Museumkunde (wel in 70-7I ) j. V ANDENHOUTE 10-12 St-Hubertusstr., 2 
-0 4. Kunstgeschiedenis en archeologie van de ,_.. 

I I 
primitieve volker.en, 
I c deel : algemen,e kunstgeschiedenis en ar- ' .... l 

r cheologie van de primitieve volkeren (niet in 
4 St-Hubertusstr., 2 70-71 N. ' 10-12 

I 2e deel : kunstgeschiedenis en archeologie 
van negro-Afrika, met oefeningen. N. 10-I2 I St-Hubertusstr., 2 

I 

5. Kunstgeschiedenis en archeologie van de 
prehistorische tijden (niet in 70-71 ) . . . s. J. DE LAET - 60 uur/jaar B1andijnberg, 2 

I 6. Kunstgeschiedenis en archeologie van Zuid-
A. ScHARPÉ 30 uur/jaar Blandijnberg, 2 I en Oost-Azië (niet in 70-7I ) 

i 
of Kunstgeschiedenis en archeologie van de 

L. VANDEN BERGHE 30 uur/jaar Biandijnberg, 2 
I Islamwereld (niet in 70 71 ) ....... 

I 
7. Methodiek van de primitieve kunst. j. VANDENROUTE I _}6-18( I) - St-Hubertusstr., 2 

8. Etnologie . j. V ANDENHOUTE 14-16( 1) St-Hubertusstr., 2 
I 9. Volkskunde, Ie deel: vergelijkende volks-
I kunde; 2e deel : volkskunst en Europese \ 

etnografie J. V ANDENHOUTE I6-18 - SLHubertusstr., 2 

( 1) . = eerste halfjaar. 

I 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

Licentie C. Niet-Westerse Kunstgeschiedenis en Archeologie (2 jaren studie, 2 examengedeelten) 

Leergangen I. Titularis I maandag I dinsdag ·1 woensdag 1· donderdag I vrijdag I zaterdag I 
II. - TENMINSTE TWEE CURSUSSEN door de 

examinandus te kiezen onder de volgende: 

1. Maatschappij en im:tellingen van negro-
10-12 Afrika . N. 

2. Opgravingstechniek, met oefeningen op het 
16-18 (2) terrein . s. J. DE LAET 

3. De techniek der beeldende kunsten. R. LEFEVE 16-18 
-
4. Monumentenzorg (niet in 70-71 ) F. DE SMIDT 10-12 

5. Godsdienstgeschiedenis van de primitieve 
16-18 (2) volkeren (niet in 70-71 ) j. V ANDENHOUTE I 

-· 
6. Kunstgeschiedenis en archeologie van Vóór-

Azië (wel in 70-71 ) L. VANDEN BERGHE 14-16 

III. - EÉN DOOR DE EXAMINANDUS GEKOZEN 
cuRSus, van het leerplan van de faculteit van de Letteren 
en Wijsbegeerte, met inbegrip van de daaraan 
verbonden instituten (leerplan van de licenties), of 
met toestemming van de examencommissie, onder de 
cursussen vermeld op het leerplan van een andere 
faculteit, en waarover nog geen examen werd afgelegd. 

I I 
(2 ) tweede halfjaar. 

I 

Pla.Ats 

St-Hu~e.-tuss tr., 2 

I Bland-.jn berg:, 2 
I 

St-Hu oe::rtuss;tr., 2 

St-Hu oe::rtuss:.tr. , 2 

S'-Hu Oecrtussotr., 2 

B1and::ijn__berg:, 2 



HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS· EN OUDHEIDKUNDE 

Leergangen 

l.- VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Muziekgeschiedenis tot 1750. 

2. Muziekgeschiedenis vanaf 1750 

3. Musicologische stijlstudie 
a) partim : tot 1750 
b) partim : vanaf 1 7 50 . 

4. Oefeningen in de methoden van de musico
logische analyse, in het bijzonder met be

o I trekking tot de systematische muziekweten-

Licentie D. Musicologie 

Titularis 

N. (P. NUTEN) 

N. (J. BROECKX) 

N. (P. NuTEN) 
N. (J. BROECIQC) 

I maandag I dinsdag wvensdag I doruierdag I vrijdag I zaterdag I 

10-12 

15-17 

12-13 
10-12 ( 1) 

~ schappen en met betrekking tot de hulp-
wetenschappen van de muziekgeschiedenis IN. (]. BROECKX) 10-12 (2) 

16-17 
10-12 (1) 
10-12 (2) 

II. -TENMINSTE EEN cuRsus door de exami
nandus te kiezen onder de kunsthistorische 
cursusen gedoceerd in de licentie in de kunst
geschiedenis en oudheidkunde, richting B: 
Middeleeuwen nieuwe en nieuwste tijden 

lil. - TENMINSTE EEN CURSUS door de exa
minandus te kiezen onder de cursussen met 
betrekking tot de wijsbegeerte, gedoceerd in 
het H.I.K.O. en in de Faculteit van de Letteren 
en Wijsbegeerte, licentie, alle secties 

IV. -TENMINSTE TWEE cuRsussEN door de 
examinandus te kiezen onder alle cursussen 
gedoceerd van de Universiteit (kandidatuur en 
licentie . 

( 1) = eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 
(lokaal 226) 

Blandijnberg, 2 
(lokaal 226) 

Blandijnberg, 2 
(lokaal 226) 

Blandijnberg, 2 
(lokaal 226) 

Blandijnberg, 2 
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE f 
Aggregaat H.S.O. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I Pla -ats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde. R. VERBIST 17-18 (1 ) Blandijnlberg-, 2 
--. 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde (wel in 
70-71 ) . . . . . . . . . . . . . . . . R. PLANCKE 17-19 Elandijn oerg:, 2 

3. De algemene methodenleer (niet in 70-71 ) . A. GERLO 17-19 Blandijniberg:, 2 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programmà van het secun-
dair onderwijs, partim : esthetische opleiding 

Elandijn oerg:, 2 en kunstgeschiedenis . . . . . . . . . . j. BROECKX 14-15 
: 

( 1) = eerste halfjaar. 

Niemand mag zich aanmelden voor dit examen, indien hij niet door een getuigschrift bewijst dat hij, gedurende tenminste één Jaar, onder leidin~ vaan ziJ'Jl 
professor in de methodenleer, didactische oefeningen heeft gevolgd in een inrichting voor secundair onderwijs. 
De examinandi moeten in het openbaar twee lessen geven over onderwerpen, voorafaangeduid door de commissie en gekozen uit het leerplan van het sect..Lndai:.r 
onderwijs. 
Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het H.S. 0. en dat voor de graad van licentiaat mogen tZJdens dezelfde examenperiode worden afg..eleg 



HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN 

AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 

(Koninklijk Besluit van 12 december 1957, 23 februari 1959 
en 13 augustus 1962). 

UNIVERSITEITSTRAAT 14 - Tel. 23.13.61 
St-PIETERSPLEIN 6 - Tel. 23.38.21 

TüELATINGSVOORW AARDEN 

I. Tot de kandidatuur : 

a) Zie p. 14 en volgende (K. B. dd. 30.9.1964); 

b) Zie p. 16 en volgende (R. v. B. dd. 26.2.1964); 

c) de houders van een gehomologeerd getuigschrift waaruit blijkt dat zij 
met vrucht een cyclus van 6 jaren middelbare studiën gevolgd hebben 
met inbegrip van de derde, de tweede en de retorica van een Grieks
Latijnse humanioracursus (uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 
geldende voorwaarden: d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma 
vereist was om universitaire studiën aan te vangen); 

d) de houders van een getuigschrift, waaruit ·blijkt dat zij met vrucht de 
voorbereidende proef voor toelating tot het examen van kandidaat in 
de letteren en wijsbegeerte hebben afgelegd, bepaald in artikel 10 van 
de gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden 
en het programma van de universitaire examens. (coördinatie 31.12.-
1949). _, 

2. Tot de licentie: de houders van de overeenstemmende graad van kandidaat. 

3. Tot het aggregaat H.S.O. in de Oosteuropese taalkunde en geschiedenis: 
de houders van de overeenstemmende graad van licentiaat. 

4. Tot het doctoraat: de houders van de overeenstemmende graad van licen
tiaat. 

5. Afzonderlijke cursussen kunnen gevolgd worden mits het nemen van een 
inschrijving als vrije .leerling, overeenkomstig artikel 56 van de wet van 
28.4.1953. 
(Vooraf dient het schriftelijk akkoord van de betrokken professor bekomen 
te worden). 

6. Tot het speciaal doctoraat: de houders van de overeenstemmende graad 
van doctor. 

ALGEMENE INDELING 

Het Instituut omvat drie afdelingen : 

1. de afdeling het Oosten; 
2. de afdeling Oost-Europa; 
3. de afdeling Afrika. 

- 105 ~ 



Gl!ADRl\J DIJI KUNNEN VKiLEEND WOKDEN 

Het Instituut verleent de wetenschappelijke graden en de wetenschap
pelijke diploma's van kandidaat, van licentiaat, van doctor en van speciaal 
doctor: · 

1 o in de Oosterse taalkunde en geschiedenis; 
2° in de Oosteuropesé taalkunde en geschiedenis; 
3° in de Afrikaanse taalkunde en geschiedenis. 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

De examenvakken voor de graad van kandidaat zijn het voorwerp 
van twee examengedeelten en van tenminste twee jaren studie. 

De examenvakken voor de graad van licentiaat zijn het voorwerp 
van een enig examen of van twee examengedeelten, naar keuze van de exa
minandus, en van tenminste twee jaren 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 exame·ncommissie te worden voorgelegd tegen de door haar vast
gestelde datum. 

Bij de licentie in de Oosteuropese taalkunde en geschiedenis is een 
graad van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs voorzien. Dit 
examen mag gelijktijdig afgelegd worden met dat van de licentie. 

Het examen voor de graad van doctor omvat het indienen van een 
oorspronkelijk prOefschrift en van een stelling door de c~mmissie aangenomen. 

Het proefschrift en de stelling zullen in het openbaar door de examinan
dus verdedigd worden. 

Zij dienen aan de raad van het Instituut te worden overgemaakt ten
minste één maand voor de dag bepaald voor het examen. 

Dit examen mag slechts worden afgelegd ten minste één jaar na het 
bekomen van het overeenstemmend diploma van licentiaat. 

De graad van spe c i a a I doctor wordt ·verleend overeenkomstig de 
bepalingen van de koninklijke besluiten van 5 mei 1933, 3 oktober 1953 en 
30 september 1964. 

AFKORTINGEN 

* 5/1 = 5 uren gedurende één jaar 
(1) = le jaar. 
(2) = 2e jaar. 

10/1 = 1 0 uren gedurende één jaar 
15/1 = 15 uren gedurende één jaar 
20/1 = 20 uren gedurende één jaar 
30/1 = 30 uren gedurende één jaar, 
30/2 = 30 uren gedurende elk der twee jaren 
45/2 = 45 uren gedurende elk der twee jaren 
60/2 = 60 uren gedurende elk der twee jaren . 

* * = Dag en uur, indien niet vermeld, nader te bepalen in overleg met de hoogleraar. 
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HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 

Kandidatuur in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen 
I 

Titularis 
I 

Aantal lesuren* 
I 

Dag en uur** 
I 

Plaats 

1. Historisch overzicht der wijsbegeerte N. 60/1 
"'I 

2. Overzicht van de geschiedkundige kritiek w. PREVENIER 30/1 donderd. 9-10 Blandijnberg, 2 

3. en 4. De studie van twee Oosterse talen te 
kiezen onder de volgende : maandag 16-18 ( 1) 
Oudegyptisch . H. DE MEULENAERE 60/2 maandag 10-12 (2) · St. Pi~terspl., 6 

Akkadisch L. DE MEYER 60/2 donderd. 14-16 (1) 
donderd. 16-18 (2) St. Pieterspl., 6 

Hebreeuws . .. G.jANSSENS 60/2 dagen en uren la ter te bepalen St. Pieterspl., 6 -0 
'-) Klassiek Arabisch G.jANSSENS 60/2 dagen en uren later te bepalen St. Pieterspl., 6 

Modern Arabisch A. ABEL 60/2 dinsdag 10-12 (2) St. Pieterspl., 5 
dinsdab 18-20 ( 1) 

1--· ------------------------
Perzisch L. VANDEN BERGHE 60/2 maandag 10-12 (2) Blandijnberg, 2 

maandag 8-10 (1) 
I--· 

Tochaars . W. CouvREUR 60/2 donderd. 16-18 (1) Blandijnberg, 2 
donderd. 18-20 (2) 

--------
Oudindisch . A. ScHARPÉ 60/2 donderd. 9-11 Blandijnberg, 2 

vrijdag 9-11 

Klassiek Chinees D. ELLEGIERS 60/2 donderd. 14-18 St. Pieterspl., 5 
---

(1) = .eerste jaar. 
(2) = tweede jaar. 
* = zie p. 106 -** = zie p. 106 



I--' 

0 
co 

HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 

Kandidatuur in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen I Titularis 
I 

Aantal lesuren* 
I 

Dag en uur** > 

I 
_pfaat!ts 

Modern Chinees D. ELLEGIERS 60/2 woensdag: 8!-10! (2e kand. ) St. Pi eters-pl. , 5 
donderdag: 10!-12! (le kand.) 

Japans . D. ELLEGIERS 60/2 donderdag: 8!-lOt (2e kand. ) 
vrijdag: 8!-lOt ( 1 e kand. ) 

St. Pi eters-pl. , 5 

5 De algemene geschiedenis van Azië . A. ScHARPÉ 30/1 donderdag 19-20 
(wel in 70-71 ) Blandlijnberg:, 2 

f---· 

I 

6. De bijzondere geschiedenis van het Oude 
Nabije Oosten . L. VANDEN BERGHE 30/1 donderd. 18-19 BlancD.ijnb.er~, 2 
(niet in 70-71 ) 

,.... 
of van de Islamwereld. A. ABEL 30/1 vrij dag 14-15 St. Pi eters pl. , 5 

--
of van Vóór-Indië en randgebieden . A. ScHARPÉ 

' 30/1 woensdag 9-11 Blan~ijnb-er~, 2 
--------

of van Oost-Azië . W. ACKER 30/1 
(niet in 70-71 ) 

.. woensdag 1 0-11 St. Pi eters:;;pL, 5 

---------- -----------------------
7. De encyclopedie : 

Blanciijnb.er~, 2 van het Oude Nabije Oosten L. VANDEN BERGHE 30/1 donderd. 19-20 
(niet in 70-71 ) 

--------------------·-
of van de Islamwereld. A. ADEL 30/1 vrijdag 8-9 St. Pi eters-pL, 5 

----------
of van de Indologie . .. A. ScHARPÉ 30/1 woensdag 9-11 BlancRijnb.er~, 2 
(niet in 70-71 ) 

of van de Sinologie en Japanologie . W. AcKER 30/1 dag en uur later te bepalen St. Pi eters.-pi_, 5 
--------

of ván de Hamito-Semi tistiek G. jANSSENS 30/ 1 dag en uur later te bepalen St. Pi-eters pl_, 6 
--------- - - -

8. Be~rippen van Fonetica . w. PÉE 
(niet in 70-71 ) 30/1 donderd. 18-19 Blanc:Lijnber~, 2 

- ---- -·- -- ----... *- . ** = z~e P· 106 
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HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 

Kandidatuur in de Oosteuropese Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen - . 

1. De grondige studie van een oude Oosteuro-
pese taal of talengroep : 
Middeleeuws Grieks 

~ 

Oudroemeens 

Oudslavisch . 

Z. De grondige studie van een belangrijke 
moderne Oosteuropese taal of talengroep: 
Modern Roemeens 

Nieuwgrieks . -.· .. . 

Russisch. 

3. De beginselen van een derde Oosteuropese 
taal, naar keuze van de examinandus, met 
goedkeuring van de Raad van het Instituut: 
Middeleeuws Grieks 

Nieuwgrieks . 

Oudroemeens 

Modern Roemeens (niet in 70-71). 

Oudslavisch . 

Russisch 

* = zie p. 106 
** = zie p. 106 

----

I Titularis 

N. 

G. DE POERCK 

F. VYNCKE 

G. DE PoEReK 

N. 

]. LOTHE 

N. 

N. 

G. DE PoERCK 

L. MouRIN 

F. VYNCKE 

j. LOTHE 

I Aantal lesuren* 
I 

, 
Dag en uur** 

~ 

30/1 dagen en uren later te bepalen 

30/1 ~ 
d~gen en uren later te bepalen 

1 e kand. woensdag 9!-11 
45/Z ze kand. donderdag 9!-11 

30/1 dagen en uren later te bepalen 

3Q/l dagen en uren later te bepalen 

60/Z 1 e kand. dinsdag 1 0-lZ 
ze kand. maandag 14-16 

' " 
30/1 dagen en uren later te bepalen 

30/1 dagen en uren later te bepalen 

30/1 · dagen en uren later te bepalen 

30/1 1. dagen en uren later te bepalen 

30/Z I dagen en uren later te bepalen 

30/Z I dagen en uren later te bepalen 

I Plaats 

Blandijnberg, Z 

Blandijnberg, Z 

St. Pieterspl., 6 

Blandijnberg, Z 

Blandijnberg, Z 

St. Pieterspl., 6 

--

Blandijnberg, Z 

Blandijnberg, Z 

Blandijnberg, Z 

Blandijnberg, Z 

St. Pieterspl., 6 

St. Pieterspl., 6 
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HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN A-FRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDE.NIS 

Kandidatuur in de Oosteuropese Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen 

4. De algemene geschiedenis van de Byzantijnse 
en de Slavische wereld: 
partim : De prebyzantijnse periode 
(niet in 70-71 ) 

partim : De byzantijnse periode 
(wel in 70-71 ) 

partim : , De postbyzantijnse periode (wel in 
70-71 ) ................ 

5. Begrippen van fonetica (niet in 70-71 ) . 

6. De encyclopedie van de sub 1 en 2 vermelde, 
door de examinandus gekozen talen en cul-
tuurgebied : 
Middeleeuws Grieks en cultuurgebied . 

Nieuwgrieks en cultuurgebied 

Oudroemeens en cultuurgebied . 

Modern Roemeens en cultuurgebied 

Oudslavisch en cultuurgebied (wel in 70-71 ) 

Russisch en cultuurgebied . 

* = zie p. 106 
** = zie p. 106 

I 
Titularis 

p. LAMBRECHTS 

P. LAMBREèHTS 

F. VYNCKE 

w. PÉE 

N. 

N. 

G. DE PoEReK 

G. DE POERCK 

F. VYNCKE 

]. LoTHE 

I 
Aantal lesuren* 

I Dag en uur** 

30/1 dag en uur later te bepalen 

30/1 vrijdag 11-12 

30/1 donderdag 11-12 

30/1 donderd. 18-19 

5/1 dagen en uren later te bepalen 
-

5/1 dagen en uren later te bepalen 

5/1 - dagen en uren later te bepalen 

5/1 dagen en uren later te bepalen 

10/1 I donderdag 14-15 

10/1 I dagen en uren later te bepalen 

I 

I 
I 

I Plaats 

Bland~nberg, 2 

Blandiijnberg, 2 

St. Pieterspll ., 5 

B1and5jnber~, 2 

Bland_ijnber:g, 2 

Bland ijnber g, 2 

BlancLijnber g, 2 

BlancLijnberg, 2 

St. Pi-etersp::J.., 6 

St. Pi~terspi., 6 
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HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 

Kandidatuur in de Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen I Titularis 

1. Historisch overzicht van de wijsbegeerte . N. 

2. Overzicht van de geschiedkundige kritiek vV. PREVENIER 

3. De studie van het: 
Klassiek Arabisch G.jANSSENS 

of van het Modern Arabisch . A. ABEL 

4. Inleiding tot de studie van de negro-Afri-~-----
kaansetalen . . . . . . . . . . . . . . J. jACOBS 

5. De studie van één negro-Afrikaanse taal 
(Kiswahili) . I M. VAN SPAANDONCK 

6. De algemene geschiedenis van negro-Afrika 
(wel in 70-71 ) ............. 

7. Inleiding tot de etnologie ._ 

8. De encyclopedie : 
van de negro-Afrikaanse talen 

of van de Afrikaanse etnologie (niet in 70-71 ) 

9. Begrippen van fonetica (niet in 70-71 ) . 

* = zie p. 106 
** - zie p. 106 

(1)- eerstejaar. 
(2) = tweede jaar. 

j. V ANDENHOUTE 

j. V ANDENHOUTE 

j. jACOBS 

H. BuRSSENS 

w. PÉE 

I Aantal lesuren* Dag en uur** 

60/1 dag en uur later te bepalen 

30/1 donderdag 9-1 0 

60/2 dagen en uren later te bepalen 

60/2 dinsdag ~ 10-12 (2) 

- 18-20 (1) 

1-
30/1 I dag en uur later te bepalen 

I 60/2 I dagen en uren later te bepalen 

I I 
30/1 vrijdag 14-16 (1) 

30/2 dinsdag 14-16 (2) 

30/1 

I 
dag en uur later te bepalen 

30/1 

I 
dinsdag 16-18 

30fl donderd. 18-19 

I Plaats 

Blandijnberg, 2 

St. Pieterspl. , 6 

St. Pieterspl. , 5 

I St. Pieterspl., 5 

I St. Pieterspl., 5 

I St. Hubertu,str. ,2 

St. Hubertusstr.,2 

St. Pieterspl., 5 

St. Hubertusstr.,2 

Blandijnberg, 2 
I: 
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HOGER INSTITUUT_ VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDE1NIS 

Licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen 

1. en 2. De grondige filologisch-historische stu-
die van beide Oosterse talen gekozen in 
de kandidatuur. 
Oudegyptisch . 

Akkadisch 
' 

Hebreeuws . . .. 

Klassiek Arabisch 
~ 

Modern Arabisch 

Perzisch .. 
Tochaars . . . 

Oudindisch . . .. 
Klassiek Chinees .. 

, 
Modern Chinees 

Japans . . . 
3. De beginselen van het Russisch of van een 

derde Oosterse taal te kiezen onder de vol-

* 
** 

gende: . Oudegyptisch . 

Akkadisch . 

-
zie p. 106 
zie p. 106 

(1) 
(2) 

eerste Jaar. 
tweede jaar. 

. . 

I Titularis 

H. DE MEULENAERE 

L. DE MEYER 

G.jANSSENS 

G. jANSSENS 

A. ABEL 

L. VANDEN BERGHE 

W. CouvREUR 

A. ScHARPÉ 

D. ELLEGIERS 

D. ELLEGIERS 

D. ELLEGIERS 

J. LoTHE 

H. DE MEULENAERE 

L. DE MEYER 

Aantal lesuren* 
I 

Dag en uur** 

60/2 maandag 14-16 

60/2 donderdag 9-11 

60/2 dag en uur later te bepalen 

60/2 dag en uur later te bepalen 

60/2 vrijdag 9-11 

60/2 zaterdag 9-11 

60/2 vrijdag 11-13 

60/2 I zaterdag 9-11 

60/2 I zaterdag 8-10 

60/2 - zaterdag 10-12 

60/2 zaterdag 12t-14t 

-· 
30/2 

/ 
dagen en uren later te bepalen 

30/2 dag en uur later te bepalen 

30/2 maandag 9-10 (1) 
maandag 10-11 (2) 

I · F-laats 

St. Pie-terspl., 6 
---

St. Pie-terspl., 6 

St. Pie terspl., 6 

St. Pie terspl., 6 

St. Pie=terspl., 5 

Blandhjnberg, :2 

Blandï;jnberg, ::2 

Bland~nberg, __2 

St. Pieterspl., -5 

St. Pieterspl., 5 

St. Pieterspl., 5 

St. Pieterspl., 5 

St. Pieterspl., ~ 

St. Pieters pl., 6 

-
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......... 
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HOGER INSTITUUT VOO~ OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 

Licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen 

Hebreeuws. ... 

Klassiek Arabisch ... 

Modern Arabisch . . 

Hettitisch . =-- .. 
Perzisch . .. 

Middel- en Nieuwindisch 

Tochaars . . . . .. . 

Klassiek Chinees . . .. 
Modern Chinees . . .. 

Japans .. . .. 
Bahasa Indonesia (Maleis) . 

4. De godsdienstgeschiedenis :van het Oude Na-

* 
** 

bije Oosten 
(wel in 70-71) 

zie p. 106 
zie p. 106 

(1) 
(2) 

.. 

eerste jaar. 
tweede jaar. 

I I 
-

I 
Titularis Aantal lesuren* Dag en uur** 

G.jANSSENS 30/2 dagen en uren later te bepalen -

G.jANSSENS 30/2 dagen en uren later te bepalen 

A. ABEL 30/2 vrijdag 18-19 . 

W. CouvREUR 30/2 vrijdag 14-16 

L. VANDEN BERGHE 30/2 maé:!-ndag ·16-17 (1) 
maandag 17-18 (2) 

A. ScHARPÉ 30/2 zaterdag 11-12 

W. CouvREuR 30/2 vrijdag 16-18 

D. ELLEGIERS 30/2 dinsdag 10!-12! 

D. ELLEGIERS ' 30/2 maandag 8!-1 0! 

D. ELLEGIERS 30/2 dinsdag 8!-1 Ot 

G. jANSSENS 30/2 dagen en uren later te bepalen 

L. VANDEN BERGHE 30/1 donderdag 9-10 

, 

I Plaats 

St. Pieterspl.,_ 6 

St. Pieterspl., 6 

St. Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Bl~ndijnberg, 2 

St. Pieterspl., 5 

St. Pieterspl., 5 

St. Pieterspl., 5 

St. Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

i 

I 

i 

I 

I 



HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GES_CHIEDENIS 

Licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen I Titularis I , Aantal lesuren* 
I 

Dag en uur** I P.laa"Ls 

of van de Islamwereld A. ABEL 30/1 
(wel in 70-71 ) 

vrijdag 15-16 St. Piet erspl., 5 

of van Zuid-Azië . W. CouvREUR 30/1 ** Blandij:nb~rg,.. 2 

of van Oost-Azië . w. ACKER . 30/1 dag en uur later te bepalen St. Pieterspl., 5 

5. De literatuurgeschiedenis : , 
- van het Oude Nabije Oosten (niet in 70-71) L. VANDEN BERGHE 30/1 donderd. 9-10 Elandij nl>erg, 2 

1-"' 

~ 
of van de Islamwereld A. ABEL 30/1 vrijdag 16-17 '-.. 

St. Pieterspl. ,... 5 

of van Zuid-Azië . .. W. CouvREUR 30/1 ** Blandi.f.nl>erg, 2 

of van Oost-AZië . . . . . w. ACKER 
- -

30/1 dag en uur later te bepalen St. Pieeerspl. ,. 5 

6. Etnologie 
(wel in 70-71) j. V ANDENHOUTE 30/1 dinsdag 16-18 (1) St. Huilertusstr.,2 

~ 

A. - TAALKUNDIGE RICHTiNG 
~ 

7. De algemene taalkunde . .. W. CouvREuR 30/1 donderd. 15-16 Blandi_jnberg"' 2 
(niet in 70-71) 

8. De vergelijkende spraakkunst : 
der Indo- Iraanse talen . .. w. COUVREUR 60/1 ** Blandi_jnberg _, 2 
(riiet in 70-71) 

of der Hamito-Semitische talen . 
(wel in 70-71) 

.. G.jANSSENS 60/1 dag en uur later te bepalen 
1
St. Pie--terspl.=- 5 

-



........ 

........ 
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HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 

Licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen 

of der Sino-Tibetaanse talen .. 
9. De vergeL spraakkunst der Indo-europese 

· talen (algemeen gedeelte) . . . . . . . . 
(wel in 70-71) 

B. - HISTORISCHE RICHTING 
7. De maatschappij en instellingen : 

van het Oude Nabije Oosten, partiro: 
West-Azië .............. 

partiro : Egypte . 

of van de Islamwereld . 

of van Zuid-Azië 

of van Oost-Azië. 

8. De archeologie en de kunstgeschiedenis : 
van het Oude Nabije Oosten ...... 
(niet in 70-71) 

of van de Islamwereld . 
(niet in 70-71 ) 

of van Zuid-Azië 

of van Oost-Azië. 

9. De Europese kolonisatie in Azië . 
(niet in 70-71) 

*=zie p 106 
**=zie p 106 

I Titularis 

D. ELLEGIERS 

W. ÜOUVREUR 

L. DE MEYER 

H. DE MEULENAERE 

A. ABEL 

N. 

w. ACKER 

L. VANDEN BERG HE 

L. VANDEN BERGHE 

N. 

W. AcKER 

CH. VERLINDEN 

I Aantal lesuren* I Dag en uur** 

60/1 dag en uur later te bepalen 

30/1 dag en uur-later te bepalen 

15/1 maandag 11-12 
,. 

15/1 maandag 9-10 

30/1 vrijdag 15-16 

30/1 dag en uur later te bepalen 

/ 
30/1 dag en uur later te bepalen 

60/1 donderdag 10-12 

60/1 donderdag 16-18 

60/1 dag en uur later te bepalen 

60/1 dag en uur later te bepalen 

30/1 dag en uur later te bepalen 

I 

I Plaats 

Blandijnberg, 2 

St. Pieterspl., 6 

St. Pieterspl., 6 

St. Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

St. Pieterspl. , 5 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

St. Pieterspl., 5 

Blandijnberg, 2 

~ 

i 
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HOGER INSTI'~UUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 

Licentie in de Oosterse Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen Titularis I Aantal lesuren* 
I 

Dag en uur** 

I 
30/1 

10. Eén cursus naar keuze uit de volgende: 
1. De Semitische epigrafie (niet in 70-71 ) I G. jANSSENS 

-
2. De paleografie der Islamtalen . A. ABEL 15/1 vrijdag 12!-13! 

-
3. De sociologie der moderne Islamstaten A. ABEL 30/1 vrijdag 11-12 

--
4. De kunst en de cultuur der primitieve 

30/1 
(wel in 70-71 ) 

vrijdag 14-16 (2 ) 

Plaat=s 

St. Pieters::::pl., 6 

St. Pieters::pl., 5 

St. Pieters::pl., .5 

St. Hubertusst::r.,2 volkeren . . . . . . . . . . . . . ·1 j. V ANDENHOUTE 

----------------------------1 ·-----

11. en 12. Twee cursussen te kiezen met toestemming van de Raad van het Instituut, uit het programma van het Oosters-Afrikaans Instituut, of -uit een 
andere Faculteit of Instituut, en die het voorwerp niet waren van een proef. 

*=zie p 106 
** = zie p 106 (2) tweede jaar. 
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HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 

Licentie in de Oosteuropese Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen I Titularis 

1. De grondige filologisch-historische studie, 
met inbegrip van de literatuurgeschiedenis 
vaq een· Oosteuropese taal of talengroep : 
Middeleeuws Grieks . . . . . . . . . N. 
Nieuw Grieks .. . N. 
Oudroemeens G. DE POERCK 
Modern Roemeens (wel in 70-71 ) . G. DE POERCK 
Oudslavisch . F. VYNCKE 
Russisch J. LOTHE 

2. De beginselen van een Oosteuropese taal, 
naar keuze van de examinandus met goed-
keuring van de Raad van het Instituut, en 
waarover nog geen examen werd afgelegd : 
Middeleeuws Grieks . . . . . . . . . . N. 
Nieuw Grieks N. 
Oudroemeens G. DE POERCK 
Modern Roemeens (wel in 70-71 ) . L. MouRIN 
Oudslavisch . F. VYNCKE 
Russisch J. LOTHE 

3. De algemene taalkunde (wel in 70-71 ) . W. CouvREUR 
4. De vergelijkende spraakkunst der Indo-euro-

pese talen, algemeen gedeelte, met begrippen 
van de historische en vergelijkende gramma-
tica van de sub. 1 vermelde door de exami-
nandus gekozen taal of talengroep, partim: 
Vergelijkende spraakkunst der Indo-europese 
talen, algeme~n gedeelte (wel in 70-71 ) .. 

1 

W. CouvREUR 

* = zie p 106 
** = zie p 106 

I Aantal lesuren* 
I 

Dag en uur** 

.. 

30/2 - dag en uur later te bepalen 
30/2 dag en uur later te bepalen 
30/2 dag en uur later te bepalen 
30/2 dag en uur later te bepalen 
60/2 woensdag 11-13 
60/2 licenties: dinsdag 14-16 

30/1 dag en uur later te bepalen 
30/1 dag en uur later te bepalen 
30/1 dag en uur later te bepalen 
30/1 dag en uur later te bepalen 
30/2 dag en uur later te bepalen 
30/2 dag en uur later te bepalen 
30/1 donderdag 15-16 

-

30/1 dag en uur later te bepalen 

I Plaats 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
St. Pieterspl., 6 
St. Pieterspl., 6 

Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
Blandijnberg, 2 
St. Pieterspl., 6 
St. Pieterspl., 6 
Blandijnberg~ 2 

Blandijnberg, 2 
--
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HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCIDEDENIS 

Licentie in de Oosteuropese Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen I Titularis I Aantal lesuren* I Dag en uur** I Plaats 

partim : Begrippen van de historische en 
vergelijkende grammatica : 

van Middeleeuws Grieks . . . N . 5/1 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

van Nieuw Grieks N . . 5/1 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

van Oudmemeens G. DE PoEReK 5/1 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

van Modern Roemeens (wel in 70-71) . G. DE PoEReK 5/1 dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

van Oudslavisch . F. VYNCKE 5/1 dag en uur later te bepalen St. Pieterspl-, 6 
I 

-

van Russisch . ]. LOTHE 5/1 dag en uur later te bepalen St. Pieterspl ., 6 

5. De grondige studie van de politieke, maat-
schappelijkeen ·culturele geschiedenis van de 
Byzantijnse en de Slavische wereld, partiro : 

donderdag 14-16 de prebyzantijnse periode (wel in 70-71 ) .. P. LAMBRECHTS 60/1 Blandijnberg, 2 

partim :de Byzantijnse periode (niet in 70-71 ) p. LAMBRECHTS 60/1 woensdag 10-12 Blandijnberg, 2 

partim: de postbyzantijnse periode (niet in ~ 

70-71 ) . F. VYNCKE '60/1 donderdag 11-13 Blandijnberg, 2 

6. Etnologie (wel in 70-71 ) . j. V ANDENHOUTE 30/1 dag en uur later te bepalen St. Pieterspl_ , 5 

7. De kunst en de cultuur van de Byzantijnse en 
de Slavische wereld (wel in 70-71 ) p. LAMBRECHTS 60/1 maandag 9-11 Blandijnberg, 2 

B. Een met toestemming van de Raad van het Instituut door de examinandus gekozen cursus ondet de cursussen van het programma van de Faculteit der ::Let-
teren en Wijsbegeerte of van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (programma der licentiaatsexamens), en die het voorV"Verp 
niet waren van een proef. · 

p 
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HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 
..._ .. 

Aggregaat H.S.O. Oosteuropese taalkunde en geschiedenis 

Leergangen 
I 

Titularis ' I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

I 

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

2. De geschiedenis der opvoedkunde (wel in 
17-19 70-71 ) ................ R. PLANCKE B1andijnberg, 2 

-------
3. Algemene methodenleer (niet in 70-71) . . A. GERLO 17-19 Blandijnberg, 2 

4. Bijzondere methodenleer der vakken die -. 

voorkomen op het programma van het tech-
30 uur/jaar nisch onderwijs: Russisch . . . . . . . . j.LOTHE 

-----

~ 

' 

w 

... 

Niemand kan zich aanmelden voor dit examen, zo hiJ niet door een getuigschrift bewiJst dat hiJ, gedurende tenminste één jaar, onder leiding van ziJn 
projèssor in de methodenleer, 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 geaggregeerde mag afgelegd worden geliJktijdig met het examen voor de graad van licentiaat. 

(1) = eerste halfjaar. 
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HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEJ>eENIS 
_. 

Licentie in de Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen I 
1. De studie van een tweede negro-Afrikaanse 

taal (Tshiluba) . . . . . . . . . . . . 

2. Etnologie (welin 70-71) 

3. De traditionele én moderne literaturen van 
negro-Afrika -

4. De godsdienstgeschiedenis der primitieve 
volkeren ........ ........ 
(niet in 70-71) 

A. - TAALKUNDIGE RICHTING 

5. en 6. De grondige filologisch-historische stu-
die van beide talen gekozen in de kan-
didatuur : van het Klassiek Arabisch . 

,. 

of van het Modern Arabisch. 

en van één negro-Mrik. taal. 
partim : Tshiluba 

partim : Kiswahili 

7. De historische en vergelijkende studie der 
negro-Mrikaanse talen . . . . . . . . . 

8. De algemene taalkunde . .. 
(niet in 70-71 ) 

-

*=zie p 106 
**=zie p 106 

(1) = eerste jaar. 
(2) = tweede jaar. 

Titularis I Aantal lesuren* 
I 

.Dag en uur** 

I 

j. jACOBS 30/2 dagen en uren la ter te bepalen 

j. V ANDENHOUTE 30/1 ·' dinsdag 16-18 (1) 

j. jACOBS 30/1 dagen en uren later te bepalen 

j. V ANDENHOUTE 30/1 vrijdag 16-18(2) 

G.jANSSENS 60/2 dag en uur later te bepalen 

A. ABEL 60/2 vrijdag 9-11 · 

j. jACOBS 60{2 dagen en uren later te bepalen 

M. VAN SPAANDONCK 60/2 dagen en uren later te bepalen 

j. jACOBS 60/1 dagen en uren later te bepalen 

W. CouvREUR 30/1 donderdag 15-16 

·-
~ -

I Plaats 

St. Piietersplein, 5 

St-H-ubertusstr., 2 

St. P _ietersplein, 5 

: 

SLH-ubertusstr., 2 

St. P _ietersplein 6 

St. P:ietersplein 5 

") St. P:ietersplein, 5 

St. P.::i.etersplein 5 

St. P-ïetersplein, 5 

Blanclijnberg, 2 
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HOGER INSTITUUJ' VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDENIS 

Licentie in de Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis 

Leergangen 

9. De vergelijkende spraakkunst der Indo-eurq-
pese talen, algemeen gedeelte . 
(wel in 70-71 

B. - HISTORISCHE RICHTING 
5. De maatschappij en instellingen van negro-

Mrika ................ 

6. De geschiedenis van de kunst der primitieve 
volkeren (partim negro-Afrika) . . . . . 
(wel in 70-71) 

7. Oefeningen over vraagstukken van de Afri-
kat:tnse etnologie en kunstgeschiedenis . 

8. De Europese kolonisatie in Mrika 
(niet in 70-71) 

9. De kunst en de cultuur der primitieve vol-
keren ............ · .... 
(wel in 70-71) • 

- ·-

C. - VOOR BEIDE RICHTINGEN 
10. Eén cursus naar keuze uit de volgende: 

1. De maatschapp~j en instellingen : van het 
Oude Nabije Oosten, partiro: West-Azië 

partiro : Egypte . 

of van de Islamwereld . 

2. De sociologie van de moderne IsJamstaten 

* = zie p. 106 
** = zie p. 106 (2) tweede jaar. 

I I I 
/ 

Titularis Aantal lesuren* - Dag en uur** 

W. CouvREuR 30/1 dag en uur later te bepalen 

N. 60/2 dag en uur later te bepalen 

j. V ANDENHOUTE 60/1 dinsdag 10-12 

N. 60/2 dag en uur later te bepalen 

C. VERLINDEN 30/1 dag en uur later te 
bepalen 

j. V ANDENHOUTE 30/1 vrijdag 14-16 (2) 

L. DE MEYER 15/1 maandag 11-12 

H. DE MEULENAERE 15/1 dag en uur later te bepalen 

A. ABEL 30/1 vrijdag 15-16 

A. ABEL 30/1 vrijdag 11-12 

I 
Plaats 

Blandijnberg, 2 

St. Hubertusstr., 2 

Blandijnberg, 2 

St. Hubertusstr., 2 

St. Pieterspl., 6 

St. Pieterspl,: 6 

St. Pieterspl., 5 

St. PieterspL, 5 
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HOGER INSTITUUT VOOR OOSTERSE, OOSTEUROPESE EN AFRIKAANSE TAALKUNDE EN GESCHIEDE-NIS. 

Licentie in de Afrikaanse Taalkunde en Geschiedenis -
Leergangen Titularis I Aantal lesuren* 

I 
Dag en uur** I fl?laat_s 

3. ·ne archeologie en de kunstgeschiedenis I 
van het Oude Nabije Oosten L. VANDEN BERG HE 60/1 donderdag 10-12 Blàndgnbe=rg, ~ 
(niet in 70-71 ) 

of van de Islamwereld . t. VANDEN BERGHE 60/1 donderdag 16-18 Blandiijnberg, :2 
(niet in 70-71 ) 

~ . 

4. Oudegyptisch . . H. DE :~·fEULENAERE 30/2 dag en uur later te bepalen St. Pietersi'll., .=i 
11. en 12. Twee cursussen te kiezen met toestemming van de Raad van het Instituut, uit het programma van het Oosters-Afrikaans Insrituu-t, of ult een 

andere Faculteit of Institu1,1t, en die het voorwerp niet waren van een proef. 

-* = zie p. 106 
** = zie p. 106 

-

; 

" 

: 

-
~ J 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

UNIVERSITEITSTRAAT 14- Tel. 25.03.23 
25.35.90 

ToELATINGsvoöRw AARDEN 

Zie p. 9 en volgende 

a) Kandidatuur in de rechten 

De faculteit van de rechtsgeleerdheid verleent de graad van kandidaat in 
de rechten na twee examens en tenminste tweejaar studie. 

b) Licentie in de rechten 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

Om toegelaten te worden tot de licentie in de rechten moet men de over
eenstemmende graad van kandidaat in de rechten verworven hebben. 

De kandidaten in de letteren en wijsbegeerte voorbereidend tot het 
doctoraat in de rechten of tot de licentie in het notariaat worden eveneens 
toegelaten tot de licentie in de rechten mits zij uiterlijk bij de derde proef, 
het examen over de staathuishoudkunde afleggen. 

OvERZICHT VAN DE sTUDIE 

De licentie in de rechten is een academische graad (wetten op het toekennen 
van de academische graden en het programma van de universitaire 
examens, art. 1). De rijksuniversiteiten kunnen ook het wetenschappelijk 
diploma van licentiaat in de rechten uitreiken (K.B, 30 september 1964). 

De vakken voor het examen tot het verkrijgen van de graad van licentiaat 
in de rechten zijn het voorwerp van drie proeven en van minstens drie 
jaar studie. De examinandus is bovendien gehouden het bewijs te leveren 
van een voldoende kennis van een andere taal dan die waarin hij het 
examen zal afleggen; met voldoende kennis wordt als minimum de ge-· 
schiktheid van de examinandus bedoeld om wetenschappelijke werken, 
in die taal verschenen, te kunnen raadplegen. Hij zal eveneens dienen te 
bewijzen over een voldoende kennis van de beginselen van boekhouding 
te beschikken; met voldoende kennis wordt als een minimum de geschikt
heid van de examinandus bedoeld boekhoudkundige bescheiden te kunnen 
raad plegen. 

c) Doctoraat in de rechten 

TüELATINGSVOORWAARDEN 

Om te worden toegelaten tot het examen van doctor in de rechten 
moet . men sedert ten minste twee jaar ·de graad van licentiaat in de 'rechten 
hebben behaald. 
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OvERZICHT VAN DE STUDIE 

Het doctoraat in de· rechten is een academische graad (wetten op het 
toekennen van de academische graden en het programma van de univer
sitaire examens; art. 1). 
Het examen tot het bekomen van de graad van doe tor in de re eh ten 
omvat het overleggen van een oorspronkelijk proefschrift, door de examen
commissie aanvaard. 
Het proefschrift wordt door de examinandus in het openbaar verdedigd. 
Het wordt ten minste één maand voor de datum, bepaald voor de proef, 
aan de ·examencommissie bezorgd. 
De Rijksuniversiteiten kunnen ook het wetenschappelijk diploma van 
doctor in de rechten uitreiken (K.B. 30 september"1964). 

d) Licentie in het notariaat 

ToELATINGsvooRWAARDEN 

Om toegelaten te worden tot de licentie in het notariaat moet men 
de graad van licentiaat in de rechten verworven hebben. 

OvERZICHT VAN DE sTUDIE 

De licentie in het notaria·a t is een academische graad (wetten op het 
toekennen van de academische graden en het programma van de univer
sitaire examens, art. 1): De rijksuniversiteiten kunnen ook het weten
schappelijk diploma van licentiaat in het notariaat uitreiken (K.B. 
30 september 1964). · 

- 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 minstens éénjaar studie. · 

e) Aggregaat vo~r het hoger onderwiJs 

Het examen voor de graad van geaggregeerde voor het hoger onder-
. wijs mag slechts afgelegd worden tenminste tweejaar na het bekomen van 

de overeenstemmende graad van doctor in de rechten 'Of van licentiaat 
in het notariaat (wetten op het toekennen van de academische graden en 
het programma van de universitaire examens, art. 33). 
Mogen zich aanmelden voor het examen van speciaal doctor, de exa
minandi die sedert tenminste tweejaar houder zijn van het wetenschap
pelijk diploma van doctor in de rechten of van licentiaat in het notariaal 
(K.B. 5 mei 1933, art. 2). 
De houder~ van 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 (K.B. 1 augustus 1969, art. 8). · 

f) Kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen 

(K. B. 5 oktober 1961) 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

Worden toegelaten tot de kandidatuur in de staats- en sociale weten
schappen, zij, die aan één der volgende voorwaarden voldoen: 
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1) aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij het koninklijk besluit van 30 
september 1964, art. 3, § 2, 1° (zie p. 14 en yolgende). 

2) houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van Grieks-Latijnse, 
Latijn-wiskundige, Latijn-wetenschappelijke, modern-wetenschappelijke of 
modern-economische humaniora uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 
geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma ver
eist was om universitaire studiën aan te vangen (K. B. 5 oktober 1.9.1961, 
art. 2, a). · 

3) het bewijs. leveren dat met goed gevolg een der voorbereidende proeven, 
bedoeld bij de artikelen 10, 1 Obis of 12 d~r wetten op het toekennen van 
de academische graden en het programma der univ~rsitaire examens 
(coördinatie 31.12.1949) werd afgelegd. 

4) het toelatingsexamen tot de Koninklijke Militaire School hebben afgelegd, 
of toelaatbaar verklaard zijn tot de Krijgsschool, of het letterkundig en 
wetenschappelijk gedeelte van het examen van onderluitenant langs het 
kader afg~legd hebben (K. B. 5 oktober 1961, art. 2, c). 

5) voor een examencommissie aangesteld door de rec)ltsgeleerde faculteit een 
toelatingsexamen (*) afgelegd hebben dat de volgende vakken omvat: 
1° De Nederlandse taal; 
2° De Franse·, Latijnse, Duitse, Engelse of Italiaanse taal; 
3° De geschiedenis en de aardrijkskunde (programma der nieuwe huma

niora, wetenschappelijke afdeling) ; 
49 De wiskunde (programma der Grieks-Latijnse humaniora, voorberei

dend tot de kandidatuur in de letteren en wijsbegeerte); 
5° naar keuze van de examinandus, de boldriehoeksmeting, de analy

tische meetkunde, de beschrijvende meetkunde of een derde taal, 
buiten degene welke werden gekozen onder 1° en 2° hierboven. 

6) de houders van een wettelijk diploma van kandidaat in de letteren en 
wijsbegeerte, voorbereidend tot het doctoraat in de rechten of tot de 
licentie in het notariaat, worden toegelaten to( het enig aanvullend exa
men van de kandidatuur in de staats- en sociale wetenschappen (Besluit 
Raad van Beheer dd. 15 april 1964). 

7) de houders van een wettelijk diploma van kandidaat in qe rechten moeten, 
om de graad van kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen te 
behalen, slagen voor een aanvullend examen. Het aanvullend examen mag 
niet worden gesplitst en mag pas na ten minste één jaar studie worden 
afgelegd. (besluit van de Raad van Beheer dd. 16.7.1969). 

8) de houders van een vóór 1 januari 1970 behaald wettelijk diploma van 
kandidaat in de letteren en wijsbegeerte voorbereidend tot de licentie 
in de letteren en wijsbegeerte, groep wijsbege~rte, groep geschiedenis, 
groep klassieke filologie, groep Romaanse filologie, groep Germaanse 
filologie en de houders van een daarmede overeenstemmende wetenschap
pelijke graad vóór 1 januari 1970 uitgereikt door de Rijksuniversiteit te 
Gent, alsmede de houders van een diploma van kandidaat in de moraal
wetenschap uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, moeten, om de 

(*) 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 vóór de aanvang der universitaire studiën. 
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~raad van kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen te behalen, 

slagen voor een aanvuiiend examen. liet aanvullend e~amen M B.Ïêf 
worden gesplitst en mag pas na tenminste één jaar studie worden afge
legd. (besluit van de Raad van Beheer dd. 18.3.1970) 

( 

OvERZICHT VAN DE STUDIE 

De faculteit van de rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Gent 
verleent de wètenschappelijke graad en het wetenschappelijk diploma van 
kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen. 
De vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van kan
didaat in de staats-. en sociale wetenschappen zijn het voor
werp van twee examengedeelten en van tenminste twee jaren studie. 

De houder van een wettelijk diploma van kan di d a at in de 1 e t te
ren en wij s begeerte voorbereidend tot het doctoraat in de rechten 
en .tot de licentie in het notariaat, moet, om de graad van kandidaat in 
de staats- en sociale wetenschappen te behalen, slagen voor een aanvul
lend examen over de vakken vermeld in het besluit van de Raad van 
Beheer der Rijksuniversiteit te Gent dd, 15 april 1964. Dat aanvullend 
examen mag niet gesplitst worden en mag pas na tenminste één jaar 
studie worden afgelegd (art. 1). 
Aan de houders van een getuigschrift van het eerste of van het tweede 
doctoraat in de rechten wordt geen studieduur opgelegd. (art. 2 en 3). 

_ , Het diploma van kan di d a a t in d e st a a t s- ·en s o c i a 1 e we ten -
schappen verleent toegang tot : 
- de licentie in de staatswetenschappen, in de sociale wetenschappen, in 

de bestuurswetenschappen of in de pers- en communicatiewetenschap 
(K. B. 5 oktober 1961, art. 4); . 
de licentie in de diplomatieke wetenschappen (R. B. 23 augustus 194 7); 

- de licentie in de criminologie (besluit van de Raad van Beheer der 
Rijksuniversiteit 'te Gent dd. 26 februari 1964). 

g) Licenties in de staatswetenschappen, in de sociale wetenschappen, 
in de bestuurswetenschappen, in de diplomatieke wetenschappen en m 

de pers- en communicatiewetenschap. 

ToELATINGSVOORWAARDEN 

Worden toegelaten tot de licentie in de staa.tswetenschappen, in de sociale 
wetenschappen, in de bestuurswetenschappen of in de pers- en commu
nicatiewetenschap, zij die de wetenschappelijke gra~d van kandidaat 
in de staats- en sociale ·wetenschappen hebben verworven (K. B. 
5 oktober 19.61, art. 4). 
Worden insgelijks toegelaten tot de tweede licentie in de sociale 
wetenschappen of tot de tweede licentie in de staatswetenschap.
pen of tot de tweede licentie in de be~tuurswetenschappen met 
vrijstelling van « het daartoe vereiste toelatingsbewijs » en van « de 
vereisten inzake studieduur» en mits zij vooraf slagen voor een enig 
examen dat pas na tenminste één jaar mag afgelegd worden, de houders 
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van een door het Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen 
te Antwerpen en met ingang van 1965 uitgereikt diploma van « gediplo
meerde voor hogere administratieve studiën » of van een door het Hoger 
Instituut voor Bestuurswetenschappen te Elsene en met ingang van 1965 
uitgereikt · «bijzonder diploma van hogere administratieve studiën». 
(besluit Raad van B~heer dd. 11 januari 1967 en 19 november 1969). 

Ook de houders van een wettelijk diploma van doctor in de rechten 
worden toegelaten tot de licentie in de staatswetenschappen, 
de sociale wetenschappen of in de bestuurswetenschappen 

. onder de voorwaarden bepaald bij het besluit van de Raad van Beheer 
der Rfjksuniversiteit te Gent dd. 15.4.1964, art. 4). 
Studenten of afgestudeerden van één der voornoemde licenties kunnen, 
onder de voorwaarden vastgesteld hetzij bij art. 6 van het R. B. van 
23.8.1947, hetzij bij besluit van de Raad ·van Beheer dd. 15 april 1964 
en mits zij tenminste één jaar bijkomende studies doen, de aanvullende 
examens afteggen met het oog op het verwerven van één der andere hier
boven genoemde licentiaatsdiploma's. 
Tot het enig examen van de licentie-in de pers- en communi
e at ie wetenschap worden toegelaten de houders van een wettelijk 
einddiploma van hoger onderwijs of van een wetenschappelijk einddiploma 
van hoger onderwijs, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, alsmede 
de afgestudeerden van de Koninklijke Militaire School (Besluit Raad van 
Beheer dd. 9.1.1964). 
Worden toegelaten tot de 1 i c ent ie i n d e dip 1 o m a ti e k e we t e n -
schappen .zij die houder zijn : 

ofwel van de overeenstemmende graad van kandidaat; 
ofwel van het door een Belgische universiteit uitgereikt diploma, hetzij 
van kandidaat in de staats- en sociale wetenschappen, hetzij . van licen
tiaat in de handelswetenschappen of in de economische wetenschappen, 
hetzij van handelsingenieur (R. B. 23.8.1947, art. 2) ofwel van een 
diploma van doctor in de rechten onder de voorwaarden bepaald bij 
art. 7 van het R. B. van 23.8.1947. 

OvERZICHT VAN DE sTUDIE 

De vakken van het examen voor het verkrijgen van de wetenschappelijke 
graden van licentiaat in de staatswetenschappen, in de sociale 
wetenschappen, in de bestuurswetenschappen, in de diploma
tieke wetenschappen of in de pers- en communicatieweten
schap zijn het voorwerp van twee examengedeelten en ·van tenminste 
twee jaren studie. Het enig examen van de licentie in de pers- en com
municatiewetenschap door de Raad van Beheer bij beslissing van 9.1.1964 
voorbehouden aan de houders van een wettelijk · einddiploma van hoger 
onderwijs, van een wete~schappelijk einddiploma van hoger onderwijs 
uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, alsmede de afges.tudeerden 
van de Koninklijke Militaire School kan na tenminste één jaar studie 
worden afgelegd. 
De examinandi moeten, bij het tweede (of enig examen) examengedeelte, 
een verhandeling indienen over een vraagstuk dat behoort bij de groep 
van vakken waarover het examen loopt. De verhandeling moet aan de 
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examencommissie binnen de door haar vastgestelde periode worden voor
gelegd. 

h) Aggregatie vàn het hoger secundair onderwiJs voor · de staats- en sociale wetenschappen 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

Worden toegelaten tot het aggregaat van het hoger secundair onderwijs 
voor de staats- en sociale wetenschappen, zij die de wetenschappelijke 
graad van licentiaat in de staats-, sociale-, bestuurs- en diplomatieke 
wetenschappen, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, hebben ver-
worven (besluit R.v.B. dd. 11.09.68) · 

ÜVERZICHT VAN DE STUDIE 

De vakken van het examen voor het ver~rijgen van de wetenschappelijke 
graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de 
staats- en sociale wetenschappen is het voorwerp van een enig examen en 
van tenminste één jaar studie. 

i) Doctoraten in de staatswetenschappen, in de sociale wetenschappen, 
in de bestuurswetenschappen, in de diplomatieke wetenschappen 

en in de pers- en communicatiewetenschap. 

Worden toegelaten tot het doctoraat in d~ staatswetenschappen, in de sociale 
wetenschappen, in de bestuurswetenschappen, in de diplomatieke weten
schappen of in de 'pers- en communicatiewetenschap, zij die sedert ten
minste éénJaar de overeenkomstige graad van licentiaat hebben v~rworven. 

Het examen behelst het indienen van een oorspronkelijk proefschrift en 
van vijf stellingen, door de examencommissie aangenomen. Het proef
schrift en de stellingen worden door de examinandus in het openbaar 
verdedigd. Zij worden aan de examencommissie overgemaakt tenminste 
één maand vóór de datum die voor de openbare verdediging werd vast
gesteld (K. B. 5.10.1961). 

j) Speciaa{ doctoraat 

- Worden toegelaten tot het spe c i a a 1 do ct o raat, zij die sedert ten
minste twee jaren in het bezit zijn van het overeenkomstig wetenschappe
lijk diploma van doctor ... of van de titels, naar aanleiding waarvan de 
Raad van Beheer vrijstelling heeft verleend. 

Het examen voor de graad van s p e c i a a 1 do c t o r omvat : 
1) het indienen van een oorspronkelijk en onuitgegeven proefschrift, zijnde 

een bijdrage tot de vooruitgang van de wetenschap, en van drie bij
komende stellingen of vraagstukken; 

2) het verdedigen van dit proefschrift en van de daarbijgevoegde stellingen 
of vraagstukken vóór de examencommissie; 

3) een mondelinge les over een door de examencommissie te bepalen 
onderwerp. 

(besluit Raad van Beheer dd. 22.6.1960). 
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k) Licentie in het sociaal recht 

Worden toegelaten tot de 1 i c en tie in he t s o c i a a 1 re c h t, ZIJ die 
sedert tenminste één jaar houder zijn van het wettelijk of weten
schappelijk diploma van doctor in de rechten (K. B. 12.9.1962). 
De vakken zijn het voorwerp van een enig examen en van tenminste één 
jaar studie. Het examen kan nochtans gesplitst worden in twee gedeelten 
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 verhande
ling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde 
periode worden voorgelegd. 
De examinandi worden niet meer ondervraagd over de vakken waarover 
zij bij een vorig examen zijn ondervra?-gd geworden (K. B. 12.9.1962). 

1) Licentie in het Europese recht 

Tot de licentie in het Europese recht worden alleen toegelaten, de houders 
van het diploma van: 
-doctor in de rechten; 
-licentiaat in de staatswetenschappen; 
-licentiaat in de bestuurswetenschappen; 
- 1 i c en ti a at in de d·i p 1 o mat ie k e we te n schappen. 

De vakken van het examen voor het verkrijgen van de graad van licen
tiaat in het Europese recht zijn het voorwerp van een 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 haar vast-
gestelde periode worden voorgelegd. · 

De examinandi zullen . niet meer ondervraagd worden over die vakken 
waarvoor zij bij een vorig examen, afgelegd met het oog op het behalen 
van een van de diploma's die toegang verlenen tot de licentie in het 
Europese recht, zijn geslaagd (besluit van de Raad van Beheer dd. 12.10. 
1966 en 20.09. 1967). 
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~ 
0 

'· 

-

Leergangen I 
1. Logica 

2. Overzicht van de wijsgerige stromingen in 
de wereldliteratuur . . . . . . . . . . 

3. Algemene psychologie .- . 
-

4. Inleiding tot de socia]e en economische leer-
stelsels. 

- · 
5. Hedendaagse politieke en parlementaire 

geschiedenis van België : evolutie sinds 1 789 

6. Geschiedkundige inleiding tot het burger-
lijk wethoek . . . . . . . . . . . . . 

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 

te Kandidatuur in de rechten 

Titularis l maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag- ~ Pl!.aats 

L. APQ.§TEL 16-18 Blandij:::nber g, 2 
Aud. E 

Blandij ::nberg, 2 
A. BOLCKMANS 11-13 Aud. F.-

Blandij nbe:rg, 2. 
P. GHIJSBRECHT 17-19 Aud. F.-

-- Blandij nbec g, 2! 
N. 9-10! Aud. C 

T. LUYKX 10-12 Padder1hoei< 

- Blandijnbec g, 2 
R. VAN CAENEGEM 11-13 Aud. D 

Blandi_jnber g, 2! 
W. CALEWAERT 14-16 Aud. D 

Blandi.Snbe.-g, 2 
W. CALEWAERT 60 uur/jaar: dagen en uren· later te bepalen Aud. D 

I 

Blandi_jnbe::rg, 2 
w. DELVA 9-12 Aud.E 

Blandi_jnbe:::rg, 2 
w. ROELS 14-16 Aud.C 



,,. 
FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de rechten 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I Plaats 

I I 
. \ 

I 
I 

Paddenhoek -
1. Grondbegmselen van de ethica. j. KRUITHOF 16-17! - V.T.B. 

2. Óverzicht van de voornaamste stromingen in 
I 

de hedendaagse rechtsfilosofie . W. CALEWAERT 16-17!- Paddenhoek 

3. Beginselen van de sociologie, met inbegrip 10-11 Blandijnberg, 2 
van oefeningen M. VERSICHELEN-TERRYN 14-15 __ Univ., 14 

4. Beginselen van de economie, met inbegrip 
van oefeningen . M. VAN MEERHAEGHE ! 11-13 Paddenhoek -(JO 

....... 5. Natuurrecht. W. ÜALEWAERT - 8-10 ". Blandijnberg, 2 
Aud.D 

6. Ontstaan en ontwikkeling van de heden- I Blandijnberg, 2 
daagse politieke instellingen . R. VAN CAENEGEM 9-11 I Aud.E 

7. Romeins privaatrecht : zakenrecht en ver-
I 

bintenissenrech t met inbegrip van oefe- - Blandijnberg, 2 
ningen . W. ROELS 12-13 15-17 auditorium c 

CURSUSSEN NAAR KEUZE (*) 
Eén cursus te kiezen : 
A. Onder de volgende : 

1. Economische documentatie, met oefeningen N. 8!--10 ~ Univ., 14 

2. Beginselen van het boekhouden C. DE PELSEMAEKER 45 uur/jaar 
;' 

3. Wiskunde. H. MULLER 45 uur/jaar 

4. Algemene statistiek, met oefeningen .. H. PICARO 

I -I I I 
14-15!- I Univ., 14 



....... 
~ 
~ 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Kandidatuur in de rechten , 
- ,-

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I .Plaats 

5. Demografie . M. VERSICHELEN-TERRYN 14-15 I Univ . .:o 14 

6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek . W. PREVENIER 9-10 -.,. Blanclijnberg ~ 2 
--
7. Inleiding tot de algemene biologie . N. 30 uur/jaar . 

B. ofwel met toestemming van de examen-
I 

I 
commissie, onder de cursussen vermeld -
op het programma van de Faculteit van I: de Rechtsgeleerdheid of van een andere 

I ~ Faculteit. I -

- (*) De studenten zijn gehouden hun keuze, voor 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examen-
commissie, zoniet kunnen zij van het examen worden uitgesloten. 



-<.>0 
<.>0 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Het leerprogramma en de uurregeling voor de licenties in de rechten en de licentie in het 
notariaat zullen afzonderlijk worden gepubliceerd. 

!_ 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHElp 
·~ 

3e Doctoraat rechten -

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
vrijdag I zaUrdag I Plaats 

·-

; 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
.... 

1. Beginselen der rechterlijke organisatie, der 
bevoegdheid en der burgerlijke rechtsple-
ging, met praktische oefeningen M.STORME 11-12! Univ.;:, 14 

2. Handelsrecht 9-12 : 
Praktische oefeningen j. LIMPENS 14-15 Univ. , 14 

3. Burgerlijk recht (boek III, t. 5 en 18), met 
praktische oefeningen . E.SPANOGHE - 9-11 Univ_, 14 

4_ Internationaal privaatrecht .. . E. SPANOGHE 

9-I ~_I 
14-15! 

I_: __ 
Univ_, 14 

5. Fiscaal recht! met praktische oefeningen . J. VAN HouTIE 
-· 

I Univ_, 14 
I -- '----- -

II. CuRsussEN NAAR KEUZE 

Tenminste één cursus door de examinandus gekozen onder die welke vermeld zijn als cursus naar keuze bij het 2è doctoraat in de rechteil, of!>'- met tc::>e
stemming van de examencommissie, onder die welke behoren bij de studiën van de rechtsfaculteit of van andere faculteiten. 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch iaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter var::J. de examen
commissie, zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 
Die keuze wordt derwijze gedaan dat, rekening gehouden met de cursussen gekozen voor het afleggen van het examen in het tweede doctora_at, cL.e stud-ent 
nooit meer dan één vrijstelling bekomt op het programma van om het even wtlke reeks studiën leidende tot een licentie. 
Studenten die, samen met de examens van het tweede doctoraat in de rechten, reeds over 3 cursussen naar keuze examen hebben <afgèlegd, k-..tn-
nen in het derde doctoraat aanspraak maken op vrijstelling van het examen over een cursus naar keuze. · 
De kandidaten kunnen zich ook laten ondervragen over die cursussen van het examen van licentiaat in het notanaat die geen deel uitgemaa)Ï:{t he=bben ~an 
hun examen van doctor in de rechten. 



1-' 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enige proef doctoraat in de rechten 

I 

I I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I I zaterdag I Leergangen Titularis vrijdag Plaats 

1. Het staatsrecht . A. MAST I 10-12 ( 1) Paddenhoek 
15-17 (1) 

2. Strafrecht, met praktische oefeningen C. j. VANHOUDT 8!-10 - . Paddenhoek 

3. Beginselen der strafvordering, met prak-
C. j. V ANIIOUDT tische oefeningen . 10-ll! Paddenhoek 

4. Staathuishoudkunde . . . . . M. VAN MEERHAEGHE 11-13! 1 Paddenhoek 

5. Beginselen der rechterlijke organisatie, der 
bevoegdheid en der burgerlijke rechtsp1e-

M. STORME 11-12! ging met praktische oefeningen . . . . . Univ., 14 

6. Het administratief recht, p'artim. A. MAST 10-12(2) Paddenhoek 
15-16(2) 

7. Het administratief recht,partim : algemene 
begrippen van geschillen van bestuur A. VRANCKX 15!-16!(2) Paddenhoek 

8. Volkenrecht E. VAN BoGAERT 15!-17 Paddenhoek 

9. Sociale wetgeving . L. MERCRIERS 10!-12 Univ., 14 
--

CuRsussEN NAAR KEUZE: 
Twee cursussen door de examinandi gekozen onderdie welke vermeld zijn als cursussen naar keuze bij het 2e doctoraat in de rechten, of, met toestemming 
van de examencommissie, onder die welke behoren tot de studiën van de rechtsfaculteit of van andere faculteiten. 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de voorzitter van de examen
commissie, zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 
Die keuze wordt derwijze gedaan dat de student nooit meer dan één vrijstelling bekomt op het programma van om het even welke reeks studiën leidende 
tot een licentie. · 

( 1) = eerste half) aar. (2) tweede halfjaar. 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

te Kandidatuur staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woemdag I donderdag I 

1. De algemene beginselen van het recht w. DELVA \ 

2. Een overzicht van de hedendaagse geschie-
! 

denis J. DHONDT 

3. De encyclopedie van het recht . - W. CALEWAERT 11-13 

4. Een overzicht van de geschiedkundige 
kritiek . W. PREVENIER 9-10 

5. De zielkunde, met de eerste begrippen van 
menselijke ontleedkunde en fysiologie welke ' -
die studie medebrengt P. GHYSBRECHT 16-18! 

6. De logica . L. APOSTEL 16-18 

7. De geschiedkundige inleiding tot het bur-
gerlijk recht J. VAN RoMPAEY 30 uur/jaar 

8. De maatschappij en de instellingen der 
moderne tijden c. VERLINDEN 30 uur/jaar 

' 

-

-
-

\ 

vrijdag I zaterdag I PLaats 

I 8!-12 Elandij nberg, 2 

9-11 Elandij nberg, 2 

Elandij nberg, 2 

Blandijnberg:o 2 

Elandijn berg , 2 Î 

Blandijnberg-~ 2 

Paddenhoek 

~ Blandijn ber~, 2 



-(JO 
-.....} 

I 

Leergangen 

1. Een overzicht van de instellingen van de 
· nieuwe staten. . . . . . . . . . . . . 

2. A:lgemene statistiek, met praktische oefe-
mngen 

3. Het natuurrecht 

4. Het administratief recht, partiro 

5. Het administratief recht, partiro : algemene 
begrippen van geschillen van bestuur . . 

6. De beginselen van het volkenrecht 

7. De staathuishoudkunde 

8. Het staatsrecht . 

-
9. De sociologie 

L__~----- ----

(1 ) eerste halfjaar. 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e K~ndidatuur staats- en sociale_ wetenschappen 

I 
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I Plaats 

I I I . ' I 
H. AnruAENS 14-16 Univ., 14 

H. PICARO 14-15! Paddenhoek 

w. CALEWAERT 9-11 Blandijnberg, 2 

A, MAST 10-12 (2) Paddenhoek 
15-16 (2) 

A. VRANCKX I 15!-16t(2) Paddenhoek 

E. VAN BoGAERT 15!-17 Paddenhoek 

M. VAN MEERHAEGFlE 11-13! Paddenhoek 

A. MAST 110-12 (I) Paddenhoek 
15-17 (1) 

M. VERSICHELEN-TERRYN I 60 uur/jaar Blandijnberg, 2 .. 
---

(2) tweede halfjaar. 



-.(.);) 
(0 

Leergangen I 
1. De wetgeving van Kongo . 

2. De openbare financiën 

3. De grondige studie van vraagstukken lo-
pende ov-er de algemene statistiek, met prak-
tische oefeningen . 

4.De diplomatieke geschiedenis sinds het 
congres van Wenen 

5. De politieke aardrijkskunde . . . . 

6. De hedendaagse politieke geschiedenis van 
België 

7. Het vergelijkend grondwettelijk ~echt . 
-

R. De staathuishoudkunde (bijzondere leerstof) 

9. Het staatsrecht (bijzondere stof) 

(2) - tweede halfjaar. 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID _-r 

1 e Licentie staatswetenschappen 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I Plaats-

I 
I 

H. AnruAENs 16-17! Univ., 14 

F. AMERIJCKX , . 9-11 Univ., 14 

' 

H. PICARO 16;-18 Univ._, 14 

T. LUYIC{ 9!-11 Univ., 16 

L. DE SMET 8-i-91 Blandijnberg, 2 

T. LUYKX 14-151 Univ., 16 
.. 

A: VRANCKX 14-16 ... Univ., 14 

A. VLERICK 11-12! r Uni,,., 14 
·---

A. MAST 15-16 (2) Univ., 14 
-----·---

-~ I 

- I 
I 

" 

t 
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. FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie staatswetenschappen 

Leergangen I Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag zaterdag Plaats 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN: I 1. De grondige studie van vraagstukke lopen-
de over de openbare financiën, met prak-

10-12 tische oefeningen F. AMERIJCKX Univ., 14 
2.- De grondige studie van vraagstukken 

lopende over het staatsrecht, met praktische 
A. MAST 17-18! Univ., 14 oefeningen 

3. De. geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9-10! Univ., 16 
4. Een overzicht van de Belgische fiscale 

wetgeving ]. VAN HOUTTE 9-11 Univ., 14 
-

5. De grondige studie van vraagstukken 

-~ lopende over de staathuishoudkunde, met 
M. VAN MEERHAEGHE 14-16 

~ 

Univ., 14 praktische oefeningen . 
<..0 II. CuRsussEN NAAR KEUZE: 

Eén cursus te kiezen onder de volgende: -
11-12! 1. Politieke problemen van de nieuwe staten A. VAN BILSEN Univ., 16 

2. De volksbeschrijving . M. VERSICHELEN-TERRYN 10!-11! -· Univ., 14 
I 

3. Hedendaagse geschiedenis van handel en 
j. DHONDT 9-10 Univ., 16 nijverheid . . . . . . . . . . . . . . 

4-:-ne hedendaagse vraagstukken van inter-
E. VAN BoGAERT 

; 

16-18 Korte Meer, 3 __ nationale politiek .. 

5. De geschiedenis van de economische en so-
N. 8!-10! ciale leerstelsels - Univ., 16 

6. Het volkenrecht (bijzondere stof) E. VAN BoGAERT 14-15! Korte Meer, 3 
--

7. De sociale wetgeving . L. MERCHJERS 10!-12 Univ., 14 
-

8. Socio-economische gevolgen van de weten-
schappelijke-technische ontwikkeling, met 
praktische oefeningen . j.-B. QUINTYN 60 uur/jaar: dagen en uren later te bepalen I Korte Meer, 9 

Ofwel, met instemming van de faculteit, onder die welke voorkomen op de programma's van deze faculteit, en inzonderheid op die van de licentiaats-
examens in de sociale-, in de bestuurswetenschappen of in de pers- en communicatiewetenschap. 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken van de rechtsfaculteit 
zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 
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Leergangen I 
1. De openbare financiën 

2. :Oe volksbeschrijving 

3. De grondige studie van vraagstukken lo-
pende over de algemene statistiek, met prak-
tische oefeningen . .. 

4. Het administratief recht (bijzondere stof: 
openbare onderstand en volksgezondheid) 

5. Het internationaal arbeidsrecht 

6. De sociale wetgeving . .. . 

7. Sociale voorzieningen 
r---
8. De grondige studie van vraagstukken 

lopende over de sociologie, met praktische 
oefeningen 

.,. 

.... 
.. 

" FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie sociale wetenschappen 

Titularis I maandag I dinsdag I woen.<dag I dunderdag I vrijdag I zaterdag I Plaalits 

F. AMERIJCKX I I 
' I 9-11 Univ., 14 I 

M. VERSICHELEN-TERRYN 14-15 I I , 
- Univ., 14 

-
' 

H. PICARO 16!-18 I Univ., 14::--
-

L. MERCHIERS 14!-16 Univ., 1• 
----------------

H. LENAE,RTS 13!-14! I Univ., }.g. 

L. MERCHIERS 10!-12 I Univ., 1q. 

u. DEPREZ 8!-10 
i 

CriminaBogie I 

M. VERSICHELEN-TERRYN 14-16 Univ., 1 4 

~ ""· ..... 

- ' 

.. . 

I 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

I 

2e Licentie sociale wetenschappen 
.• . 

Lee~gangen 
I 

Titularis l.;..ndag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
I 

-

I I. Het arbeidsrecht L. MERCRIERS 9-Iot Univ., 14 

2. Geschillen van sociaal recht . H. LENAERTS l()t-12!(1) Univ., 14 

3. De geschiedenis van de sociale en van de 

I 
, 

economische leerstelsels . N. 8t-10t . Univ., 16 
4. Het vergelijkend arbeidsrecht H. LENAERTS 10!-12 (2) I' 

I 
Univ., 14 

5. De staat- en de sociale huishoudkund~ (bij- I zondere stof.) A. VLERICK 11-12! -
I 

Univ., 14 

6. De grondige studie van vraagstukken I 
lopende over de staathuishoudkunde, met 

Univ., 14. praktische oefeningen . M. VAN MEERHAEGHE 14-16 -

7. De sociale en de econo:düsche geschiedenis C. VERLINDEN 16-18 Univ., 16 

8. Praktische oefeningen over sociaal recht U. DEPREZ · ~-1 Univ., 14 
--

II. CuRsussEN NAAR KEUZE: 
Eén cursus te kiezen onder de vol,f!,ende: • I 

1. De vergelijkende burgerlijke instellingen j. BLONDEEL 10!-11!(2) Univ., 12 --- - -- --·· 
2. De begmselen van de antropologie en van de 

etnografie N. 14!-16 Univ., 14 
----

3. De biologie toegepast op de sociale weten-
scHappen . . . . . . . . _. . . . . . . L. DE CoNINCK 18-19! Univ., 14 

---- ----
4. De economische politiek in de nieuwe staten M. VAN MEERHAEGHE 

I 

lOt-12 Univ., 14 

5. Socio-economische gevolgen van de weten- -
I schappelijke-technische ontwikkeling, met I I Korte Meer, 9 praktische oefeningen .. _. __ ·_·_· ._ .. _ ._ J.-B. Q_uiNTYN 60 uur/jaar: dagen en uren later te bepalen 

- -------

Ofwel, met instemming van de facnlteit, onder die welke voorkomen op de programma's van deze faculteit, en inzonderheid op die van de licentiaats
examens in de staats-, in de bestuurswetenschappen of in de pers- en communicatiewetenschap. 
De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken van de rechts
faculteit, zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 

(1) = eerste halfjaar. (2) = tweede halfjaar. 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie bestuurswete~schappen 

Leergangen Titularis 1 maandag 1 dinsdag r woensdag 1 dontkrdag 1 vrijdag I zaterdag I Plaats 

1. Het administratief recht (bijzondere stof, 
partim: openbaar en privaat domein; 
we&enbouw; rooilijnen; urbanisme) ... IR. SENELLE 

2. De begrotingswetgeving van staat, provin-
ciën en gemeenten ......... . J F. AMERIJCIOC 

3. De openbare financiën ........ I F. AMERIJCKX 

4. De grondige studie van vraagstukken lo-
pende over de algemene statistiek, met prak-I -
tische oefeningen . . . . . . . . . . . H. PICARD 

5. Het stelsel van het vervoer en het verkeer . I A. DEVREKER 

-. ~--. I 

I. 
t9!-11!(2) I I Univ., 14 

I I 
14-16 (2) I Univ., 14 

9-11 I Univ., 14 

Univ., 14 

I 

16!-18 I 
8!-10 I Univ., 16 

I ;!; I H d . . . f h (b.. d f I I 6. et a mrn1strat1e ree t IJZOn ere sto, 
partim: openbare instellingen; v.w.z.; 
instellingen van openbaar nut; stichtingen; 
erediensten; onderwijs; openbare onder-
stand en volksgezondheid; poli tie en poli tie-
reglementen) ............. I L. MERCHIERS 

7. Het burgerlijk recht, boek I w. DELVA 

8. De geschiedenis van de bestuursinstellingep 
van België . . . . . . . . . . . . . . I M. BAELDE 

9. Het burgerlijk recht, boek II . . . . . . IJ. VAN HoUTTE 

10. De openbare diensten en de bestuursorga-
nismen met een economisch doel .... I A. VLERICK 

11. De geschillen van bestuur . . . . . . . I A. VRANCKX 

(2) tweede halfjaar. 

14-15! 

9-12 

15-17 

I 
I Univ., 14 

----1 1 I 1----1 . I 
Paddenhoek 

11!-13 Univ., 14 . 
- '14~ 15! (2) Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 15!-17 
~ 
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- FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie bestuurswetenschappen 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I za~dag I Plaats 

12. De grondige studie van vraagstukken, I 
lopende over de staathuishoudkunde, met 

' praktische oefeningen . . . . . . . . .. M. VAN MEERHAEGHE 14-16 Univ., 14 
- - --

13. De rationele principes van de inrichting van 
•. 

' 
de arbeid der openbare besturen . . . . R. S~NELLE 15-16! I Univ., 14 

EEN CURSUS NAAR KEUZE UIT : 

I I 
14. Socio-economische gevolgen van de weten-

schappelijke-technische ontwikkeling, met 
.praktische oefeningen . . . . . . . . . j.-B. QUINTYN 60 uur/jaar: dagen en uren later te bepalen Korte Meer, 9 

of 
15. met instemming van de faculteit, te kiezen -

onder die welke voorkomen op de pro-
gramma's van deze faculteit (inzonderheid I 

op die van de licentiaatsexamens in de 
staats-, in de sociale wetenschappen of in 
de pers- en communicatiewetenschap.) . . " 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken van de rechtsfaculteit, 
zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden . 

. 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie bestuurswetenschappen 

Leergangen Ti.tularis I maandag I dinsdag \ woensdag I donderdag I vrijdag I <atn-dag I Plaa ts 

1. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het administratief r~cht, met 
praktische oefeningen . . . . . . . . . I H. LENAERTS 

2. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het administratief recht, 
(bijzondere stof, partim: openbaar en 
privaat domein; wegenbouw; rooilijnen; 
urbanisme), met praktische oefeningen . . I R. SENELLE 

3. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het administratief recht 
(bijzondere stof, partim : openbare instel
lingen; v.w.z.; instellingen van openbaar 
nut; stichtingen; erediensten; onderwijs; 
openbare onderstand en volksgezondheid; 
politie en politiereglementen), met prak
tische oefeningen A. V ANDER STICHELE 

4. De grondige studie van vraagstukken lopen
de over de openbare financiën, met prak-
tische oefeningen . . . . . . . . . . . I F. AMERIJCKX 

5. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over het stelsel van het vervoer en 
het verkeer, met praktische oefeningen . . I A. DEVREKER 

6. Een overzicht van de Belgische fiscale 
wetgeving 

(1) = eerste halfjaar. 

J. VAN HouTIE 

---;-

141-16 (1) 

10-111 

14-151 

9-11 I 

Univ., 14:::-

9!-11!-(1) Univ., 14 

I I 
==l Univ., I 4 

I 

10-121--1 Univ., •4 
---- ----

Univ., J.6 
---

Univ., 14 

I l 



l 

(1 ) = eerste halfjaar. 
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Leergangen I 
_ 1. De W€tgeving vim Kongo 

2. Een overzicht ván het Belgisch en van het 
buitenlands handelsrecht 

-
3. De grondige studie van vraagstukken 

lopende over het staatsrecht, met praktische 
oefeningen . 

. 4. Het vergelijkend grondwettelijk recht 

5. Het ontstaan der voornaamste staten en 
. hun ontwikkeling gedurende de moderne 
· tijden . .. 

6. Het internationaal privaatrecht . 

7. De grondige studie van vraagstukken 
lopende over de beginselen van het 
volkenrecht, met pra~tische oefeningen 

8. De consulaire wetgeving en reglementen . 

_ 9. De staathuishoudkunde, (bijzondere leer-
stof) . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. De economische aardrijkskunde . 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie diplomatieke wetenschappen 

Titularis ' I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I za~rdog I Plaat!s 

H. AnRIAENS 
"' 

16-17-i Univ., 14 

N. 15-17 Univ., 14 

A. MAST 17-18! Univ., 14 

A. VRANCKX - 14-16 Univ., 14 

F. PEETERS 10-11 11-13 Univ., 15 

E. SPANOGHE 14-15:! "' Univ., 14-

E. VAN BoGAERT.. 11-12! Korte M~er, 3 

E. VAN BOGAERT· 11-12:! Korte Meer, 3 

A. VLERICK 11-12! ~ Univ., 14 

L. DE SMET 8!-11! Blandijnberg, 2 

I 

l 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

2e Licentie diplomatieke wetenschappen 

Leergangen 
I 

· Titularis I =andag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zawdag I Plaats 

- I I. V ERPLICHTÈ CURSUSSEN : .. 
1. De diplomatieke. geschiedenis sinds het 

congres van Wenen . T. LUYKX 9!-11 Univ., 16 
2. De diplomatieke stijl. F. PEETERS 11-12 Univ., 16 
3. De grondige studie van vraagstukken 

lopende over het internationaal privaat-
recht, met praktische oefeningen . . . . E. SPANOGHE 14-15! Paddenhoek 

4. Het volkenrecht, (bijzondere vakken) E. VAN BoGAERT 14-15! Korte Meer, 3 
5. De grondige studie van vraagstukken 

lopende over het volkenrecht, (bijzondere 
vakken), met praktische oefeningen . . . E. VAN BoGAERT · 9!-11 Korte Meer, 3 

6. De handelspolitiek J. VAN TICHELEN 16-17! 15!-17 Univ., 14 
7. De grondige studie van vraagstukken 

lopende over de staathuishoudkunde, met 
praktische oefeningen . . . . . . . . . M. VAN MEERHAEGHE 14-16 Univ., 14 

II. CURSUSSEN NAAR KEUZE : 
EÉN CURSUS TE KIEZEN UIT DE VOLGENDE : 

1. Politieke problemen van de nieuwe staten . A. VAN BILSEN 11-12! Univ., 12 
---

2. De hedendaagse geschiedenis van handeJ 
en nijverheid . j. DHONDT 16-17! Univ., 14 

3. Actuele vraagstukken van internationale 

I 16-18 Korte Meer, 3 politiek . . . . . . . . . . . . . . . E. VAN BoGAERT 
4 .. Socio-economische gevolgen van de weten-

schappelijke-technische ontwikkeling, met 
praktische oefeningen . . . . . . . . . j.-B. QUINTYN 60 uur/jaar: dagen en uren later te bepalen Korte Meer, 9 

of 
5. met instemming van de Faculteit, onder 

die welke voorkomen op de programma's 
van deze faculteit en inzonderheid op die 
van de licentiaatsexamens, in de staats-, 

__ sociale of bestuurswetenschappen. . . . ·. 
- -

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken van de rechtsfaculteit, 
zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Aggregaat H.S.O. staats- en sociale wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag Plaats 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde R. VERBIST 117- 19 (1 ) B1andÇjnber~, 2 

2. De geschiedenis van de opvoedkunde (wel in 
70-71 ) R. PLANCKE 17-19 B1andiijnberg, 2 

3. De algemene methodenleer A. GERLO 9!-11! B1andiijnberg, 2 

4. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op de programma~s van het 
middelbaar, normaal en technisch onderwijs G. DE BocK 14-16 B1and:S.jnberg, · 2 

I 
""'"'" ..p:.. 
co 

' \ 

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 methodenleer, didactische 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 programrrna van het 
middelbaar, het normaal en het technisch onderwijs. Het examen voor de graad van geaggregeerde H.S.O. mag afgelegd worden gelijktijdi~ met het 
examen voor de graad van licentiaat. 

( 1) = eerste halfjaar. 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I dond.rdag I 

1. De ontwikkeling van de communicatie-
media (pers, radio, film, televisie) . T. LUYKX 15! -17 

2. De inrichting en de techniek van het infor-
rnatiewezen met bezoeken aan instellingen J. BRIERS 16-18 

3. De politieke aardrijkskunde L. DE SMET 8!-9! 

4. De hedendaagse politieke geschiedenis van 
België. T. LUYKX 14-15! 

5. De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9!-11 

6. De geschiedenis van de economische en 
sociale leerstelsels . N. 

7. Internationale economische betrekkingen 
en instellingen . M. VAN MEERHAEGHE 14-15! 

8. De ontwikkeling van de natuurwetenschap-
pen sedert de }ge eeuw j. B. QUINTYN 9-10! 

9. Oefeningen over vraagstukken uit de pers- -
en communicatiewetenschap T. LUYKX 11!-12! 

10. Grondslagen van de pers- en communicatie 
. wetenschap. T. LUYKX 10-11! 

-

CuRsussEN NAAR KEUZE : 
Een cursus door de examinandus te kiezen 
uit: .... 

11. Grondige studie van de geschreven pers in 
binnen- en buitenland. . . . . . . . . P. KLUYSKENS 45 uur/jaar 

vrijdag I zaWdag I Plaats 

I 
Univ., 16 

Univ., 16 

Blandijnberg, 2 

Univ., 16 

Univ., 16 

8!-10! Univ., 14 

Univ., 16 

Korte Meer, 9 

Univ. , 16 
--

Univ., 16 

Univ., 16 
-
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1 e Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen I Titularis I =andag I dinsdag I umensdag I dondndag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

12. Grondige studie van vraagstukken van de -

psychologie van de communicatie . N. 45 uurfjaar Univ., 16 
- -
13. Grondige studie van vraagstukken lopende 

over de ontwikkeling van de telecommu-
nicatie j.-B. QUINTYN 45 uur/jaar Korte Meer, 9 

14. Grondige studie van de audio-visuele com-
tnunicatiemedia, met praktische oefeningen j. BRIERS I 14-16 Univ., 16 

--
15. Grondige studie van vraagstukken van de 

sociologie van de communicatie . M.E. VAN VAERENBERGH 8! -10 Univ., 16 

16. Grondige studie van vraagstukken van het 
auteursrecht . F. VAN. IsAcKER 10-llt Univ., 16 

I 7. V ergelijkend persrecht . F. VAN lsACKER .... 10-11! 
I 

Univ., 16 

18. Socio-economische gevolgen van de weten-
schappelijke:..technische ontwikkeling met -
praktische oefeningen j.-B. QUINTYN 60 uur/jaar Korte Meer, 9 

f 
19. met instemming van de Faculteit, onder die 

welke in de Rijksuniversiteit te Gent voor-
komen op het leerplan .van licenties of van 
doctoraten. 

~ 

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken van de rechtsfac~lteit, 
zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 



I 
I 

I 
I 

-· 

-

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

, 2e Licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen 

1. De geschiedenis van de Belgische pers, 
radio, film en televisie . . . . . . . . . 

2. Het juridisch statuut van de communicatie-
·media, met inbegrip van het auteursrecht 

3. De plichtenleer bij de communicatie . 

4. De sociologie van de communicatie 

5. De psychologie van de communicatie 

6. Hedendaagse vraagstukken van internatio-
nale politiek 

7. Een overzicht van de financiële economie 

8. Eén cursus naar keuze door de examinandus 
gekozen uit de lijst der cursussen naar 
keuze vermeld bij de 1 e licentie in de pers-
en communicatiewetenschap, of, met in-
stemming van de Faculteit, onder die 
welke voorkomen op het programma van welke voorkomen op het programma van 
de licenties of doctoraten van de univerde licenties of doctoraten van de univer-
siteit. ~ siteit. . . . . . . . ~ 

I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 

T. LUYKX 11-12! 

P. KLUYSKENS 15!-17 
--

F. VAN IsACKER 14-16 (1) 

M. VAN V AERENBERGH 14-15! 

P. GHIJSBRECHT 

E. VAN BoGAERT 

V. DE RIDDER 9!-11 (2) 

-

vrijdag I zaurdag I Plaats 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 16 

15-16 Univ., 16 

16-18 Korte Meer, 3 

10!-12 (2) Korte M~e:r, 3 

- -

De studenten zijn gehouden hun keuze, vóór 1 november van het academisch jaar, ter goedkeuring mede te delen aan de Deken van de rechtsfacultei 
zoniet kunnen zij van het examen uitgesloten worden. 

( 1) = eerste halfjaar. (2 ) = tweede halfjaar. 

t 



FACULTEIT VAN DE RECHTGELEERDHEID 

Enige proef licentie in de pers- en com.m.unicatiewetenschap 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woemdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I PlatZts 

I. Zeven verplichte cursussen van de "speciale leerstof" I 
I , 

1. De ontwikkeling van de communicatie-
media (pers, radio, film, televisie) . T. LuYKX 15!-17 Univ., 1& 

r-· 
2. De inrichting en de techniek van het infor- -

rnatiewezen met bezoeken aan instellingen J. B~ERS 16-18 Univ., 1& 

' 
3. De geschiedenis van de Belgische pers, 

radio, -film en televisie . . . . . . .. . . T. LuYKX (45 uurjjaar) 11!-12! Univ., 1& 

4. Het juridisch statuut van de communicatie-

""""" 
media, met inbegrip van het auteursrecht P. KLUYSKENS 15!-17 Univ., 1& 

Ul 
~ 5. De plichtenleer bij de communicatie . F. VAN IsACKER 14-16 (!)I Univ., 15 

6. De sociologie van de communicatie M. VAN V AER~NBERGH 14-15! Univ., lEi 

7. De psychologie van de communicatie P. GHIJSBRECHT ~ , 15-16 Univ., 15 
-- ---

, 
II. Drie verplichte cursussen uit de "algemene leer-

stof" van df licentie die echter verschillen naar de aard 
. 

van het door de afgestudeerde bekomen einddiploma. 
Groep A : afgestudeerden van de , 

-Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 
met eraan verbonden Hogere Instituten. 

' . 
- Faculteit van de Rechtsgeleerdheid en I 

School voor Criminologie. I 

- Afdeling "Alle Wapens" van de Konink- I lijke Militaire School. .. 

J 
1. De ontwikkeling van de natuurwetenschap-

pen sedert de 19e eeuw . j.-B. QuiNTYN 9-10! Korte 1\1::: eer 9 
\ 

i 

( 1) = eerste halfjaar. . 
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, FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Enige proef licentie in de pers- en communicatiewetenschap 

Leergangen I Titularis · I maandag I dinsdag I womsdag I donderdag I 
2. Een overzicht van de financiële economie . V. DE RIDDER 10-ll t (2) 

- · 
3. Intérnationale economische betrekkingen en 

instellingen . . . . . . . . . . . . . . M. VAN MEERHAEGHE 14-15! 

GROEP B : afgestudeerden in de 
- Handels- en Economische Wetenschap-
pen. 

1. De ontwikkeling van de natuurwetenschap-
pen sedert de }ge eeuw . . . . . . . . . J.-B. QUINTYN 9-10! 

2. De J:.~dendaagse politieke geschiedenis van 
Belg1e . . .............. T.LUYKX . 14-15! 

3. De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9! -11 

GROEP C : afgestudeerden van de 
-Faculteit van de Wetenschappen 
-Faculteit van de Geneeskunde en Farma-

cie met eraan verbonden Hoger Instituut en 
Centrum 

- Faculteit van de Toegepaste Weten- -
schappen 

- Polytechnische afdeling van de Konink-
1ijke Militaire School 

" 1. De politieke aardrijfskunde . L. D.& SMET 8! -9! 

2. De geschiedenis van de politieke leerstelsels F. PEETERS 9!-11 

3. De geschiedenis van de economische en 

1 -
sociale leerstelsels N . 

--------
I 

(1 ) eerste halfjaar. 
' 

(2) tweede halfjaar. 

-

vrijdag I zarerdag I Plaats , 

10! -12 (1 ) Korte Meer, 3 

Korte Meer, 3 

Korte Meer, 9 

Univ., 16 

Univ., 16 

-
Blandijnberg, 2 

i -
I 

Univ., 16 

9-11 Univ., 16 
·--I 



t--1 
(.)1 

~ 

(1) 

-

Leergangen I 
1 • .Arbeidsrecht . 

2. Arbeidsecanomie . 

3. Sociale voorzieningen . . 

4. Nijverheidsrecht 

5. Geschillen van sociaal recht 

6. Internationaal sociaal recht 

7. Vergelijkend sociaal recht ·. 

8. Praktische oefeningen over sociaal recht 

~ 

I 

. I 

eerste halfjaar. 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het Sociaal Recht -.. 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I · Plaats 

I 

L. MERCRIERS 9-10! Univ., 14 

A. DEVREKER 14-15 (2) Univ. , 16 I 

u. DEPREZ 8!-10 Criminologie 

p. KLUYSKENS 22! uurfjaar Univ., 14 

H. LENAERTS IOJ:-12!(1)1 
I 

Univ., 14 

H. LENAERTS 13! -14! . Univ., 14 

H. LENAERTS IOJ:-12 (2)1 I I Univ., 14 
I 

u. DEPREZ 30 uur/jaar Criminoio gie 
I 

I 

I 

-

< I 

(2) tweede halfjaar. 



FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Licentie in het Europese Recht 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 1 zakTdag 1 Plaats 

1. Overzicht van de Europese verdragen . E. VAN BoGAERT 18-19! Korte Meer, 3 

2. Institutionele en politieke ontwikkeling van 
het Europese gemeenschapsrecht: . 
a) partim: instellingen : . . . . G. VAN ÛUDENHOVE 14-l-16 
b) partim: politieke ontwikkeling . . G. VAN ÛUDENHOVE 14-17 ( 1) Paddenhoek 

3. De externe betrekkingen van de gemeen-
schappen G. VAN ÛUDENHOVE 14-17 (2) Paddenhoek 

--

- 4. De Europese rechtspraak en rechtspleging M. SToR1vm - ~ 16-18 Paddenhoek 
c..n 
c..n 

--
5. Statuut van de s~pranationale ambtenaren G. VAN ÜUDENHOVE 13!-14 Paddenhoek 

--
6. Europees economisch recht: . 

a) partim : theoretisch gedeelte G. ScHRANS ~ 17-19 
b) partim : toepassingsgevallen . G. ScHRANS 19-20 Paddenhoek 

--
7. Europees sociaal recht. H. LENAERTS 13!-14! Univ., 14 

8. Europees" monetair, financieel en fiscaal 
recht ·. I. CLAEYS-BOUÜAERT 16-18 

--
9. Europees nucleair recht . G. ScHRANS I 17-18 Paddenhoek 

10. Vergelijkend recht der lidstaten van de ge-
meenschappen . M. STORME 18-19 Paddenhoek 

-· 
- ~ 

(1 ) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 
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I 

Leergangen I 
1. Beginselen van het boekhouden .. 
2. Sociale psychologie 
--

, 

1. Juridische aspecten van de economische 
bedrijvigheid 

2. Deontologie der juridische beroepen 

-
I 

FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Facultatieve leergangen I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I dunderdag I vrijdag I zarerdag I Plaats 

C. DE PELSEMAEKER 14-15! Univ., 14 -

P. GHYSBRECHT 15-16t Univ., 16 
~ 

' 
Vrije leergangen 

I 

G. ScHRANS 45 uur/jaar Univ., 12 

F. VAN IsACKER 30 uurfjaar Univ., 16 

-. 
-c -

' 



SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

(Koninklijk Besluit van 10 mei 1938) 

UNIVERSITEITSTRAAT 16- Tel. 25.83.16 

ToELATINGsvooRWAARDEN 

De licentie in de criminologie is een wetenschappelijke graad. 
Voor de eerste licentie in de criminologie mogen zich laten inschrijven : 

1. de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van kandidaat, 
uitgereikt door een Belgische universiteit, door een daarmede - bij toe
passing van artikel 37 van de bij Regentsbesluit van 31 december 1949 
gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden -
gelijkgestelde inrichting, of door de centrale examencommissie waarvan 
sprake in artikel 40 van dezelfde gecoördineerde wetten; 

2. de rijkswachtofficieren; 

3. de kandidaat-rijkswachtofficieren, die in 1962, 1963 of 1964 opgenomen 
zijn in de Koninklijke Militaire School en die er geslaagd zUn voor het 
exam.en 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; 

5. de leden van de politiële instanties, houders van het brevet van politie
officier, mits zij slagen voor een toelatingsexamen over : 
«De inleiding tot de voornaamste moderne letterkunden », «Een overzicht 
van de hedendaagse geschiedenis», «De algemene beginselen van het 
recht», «De zielkunde (psychologie)», «De zedenkunde (ethica) ». 
(besluit van de Raad van Beheer dd. 18.2.1970). 

Vrije leerlingen kunnen toegelaten worden om één of meer cursussen te 
volgen .. Indien zij met goed gevolg ondervraagd werden over die cursussen, 
za.l hun een bijzonder getuigschrift verstrekt worden. 

ÜVERZICHT VAN DE 1STUDIE 

A. Licentie in de Criminologie. 

De vakken van het examen van licentiaat in de criminologie lopen over 
twee gedeelten en tenminste twee jaren studie. 

De duur der studiën zal met één jaar verminderd worden voor de doctors 
in de rechten en de doctors in de genees-, heel- en verloskunde. 

B. Doctoraat in de criminologische wetenschappen (besluh Raad van 
Beheer van 8.12.1965) 

Het doctoraat in de criminologische wetenschappen is een wetenschappe-
lijke graad. · · 

Worden tot het doctoraat in de criminologische wetenschappen toege
laten, zij die sedert -tenminste één jaar houder zijn van het diploma van 

157-



licentiaat in Q.ç criminolo0ie en op hun verzoek om te mogen doctoreren de 

instemming van de Raad van de School voor Cnmlnologie verkregen hebbêlt 
Het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk proefschrift, in 

handschrift of gedrukt, en van drie door de examencommissie aangenomen 
stellingen. 

Het proefschrift en de stellingen zullen, in het openbaar, ~oor de exami
nandus dienen verdedigd te worden. 

Ze moeten aan de Raad van de School tenminste drie maanden vóór 
de voor het examen vooropgestelde datum worden voorgelegd. 

- 158-
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Leergangen 
I 

1. De criminologie . 

2. De encyclopedie van het recht . 

3. De gerechtelijke geneeskunde 

4. Bijzondere vraagstukken uit de algemene 
wijsbegeerte. 

5. Het strafrecht, met praktische oefeningen 
--
6. Beginselen der strafvordering, met 

tische oefeningen . . . . . . . . 
prak-

7. De strafkunde . 

8. Grondige vraagstukken van het strafrecht 
en praktische oefeningen 

9. Bijzondere vraagstukken uit d~ zielkunde 

- SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

1 e Licentie criminologie 

Titularis 1 moondag 1 dinsdag I woensdag I donderdag ! vrijdag I zarerdag I Plaats 

W. CALEWAERT 11-12! Univ., 14 

W. CALEWAERT 14-16 Blandijnberg, 2 

F. THOMAS 14-16 16-18 Joz. Kluysk., 23 _ 

R. BOEHM 14-15! Blandijnberg, 2 

C. j. VANHOUDT I 8!-10 I i (prakt. oef. 15 uur) Univ., 14 
- I I I I 

C. j. VANHOUDT 10-11! (prakt. oef. 15 uur) Univ., 14 

C. j. VANHOUDT , 11-12 Univ., 14 

c. ]. VANHOUDT 10-11 Univ., 14 -
P. GHYSBRECHT 16-17 Blandijnberg, 2 

-

-

i ·I I I I 



.......... 
0) 
0 

Leergangen I 

I 
1. De beginselen van de wetgeving (betreffen-

de de jeugdbescherming) 

2. Psychopathologische criminele profylaxe . 

3. Beginselen der psychiatrie 

4. Psychiatrische kliniek 

5. De forensische psychiatrie, met inbegrip 
van de criminele antropologie en de 
criminele pathologie 

6. De beginselen van de criminalistiek 

7. Het vergelijkend strafrecht . -. 
-

8. De vergelijkende strafvordering . 

9. Sociale criminele profylaxe . 

10. De geneeskundige criminele profylaxe 

11. Beginselen van het internationaal straf-
recht 

FACULTATIEVE LEERGANG 

1. Beginselen van scheikundige toxicologie . 

(1) eerste halfjaar. 

SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE 

2e Licentie criminologie 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zakTdag I Plaats 

I 
G. DE BocK 116J:-18J:(2) Univ., 14 

P. GHYSBRECHT 16-16! Univ., 14 

E. VERBEEK 12-13 Ac. Ziekenh. 
---

E. VERBEEK . 12-13 Ac. Ziekenh . 

~ 

15! -16 . 
P. GHYSBRECHT Univ., 14 

F. THOMAS 16!-18 Joz. Kluysk., 23 

C. J. VANHOUDT 8-9 (1) Univ., 14 

c. J. VANHOUDT 8-9 (2) Univ., 14 ·' 
i 

C. J. VANHOUDT 9-10 Univ., 14 
\ 

P. GHYSBRECHT 14-15 (1) Univ., 14 
·---

I 

w. CALEWAERT 8-9 Univ. , 14 
-

A. HEYNDRICKX 9-11 (2) Joz. Kluysk, 23 
- ----- ·--

I 
. 

(2) tweede halfjaar. 



HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, 

RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

(Koninklijk besluh van 24-7-1964) 

ToELATINGsvooRWAARDEN 

Tot de graad van licentiaa:t in de stedebouw, ruimtelijke ordening en 
ontwikkeling worden toegelaten, zij die houder zijn van een wettelijk of 
wetenschappelijk diploma, dat een cyclus van minstens vier jaar universitaire 
studiën bekrachtigt en dat uitgereikt is door een Belgische universiteit of 
daarmede gelijkgestelde inrichting voor hoger .onderwijs. 

OvERZICHT vAN DE STUDIE 

Het Hoger Instituut verleent de wetenschappelijke graad en het weten
schappelijk diploma van licentiaat in de stedebouw, ruimtelijke ordening en 

. ontwikkeling. 

- 161-
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HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling (tenminste één jaar studie) 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

1. Encyclopedie va~ de ruimtelijke ordening L. HENDRICKX 9-10 (1) 

· 2. Fysisch milieu in verband met de ruimte-
lijke ordening, met praktische oefeningen . 
a~ deel : geologie . R. MARECHAL 16-18 (I} 
b) deel : bodemkunde en fysische aardrijks-

kunde .............. R. TAVERNIER 14-16 ( 1) 

3. Antropogeografisch milieu in verband met 
de ruimtelijke ordening, met praktische 
oefeningen: .I 
a) deel : menselijke aardrijkskunde F. SNACKEN 15 uur/jaar 

-1)~ a:eel : economische aara:nJkskuna:e L. DE SMET 15-16 (2) 

4. Regionale aardrijkskunde, met inbegrip -

van de luchtfotointerpretatie, met prak- . 
' , tische oefeningen . . . . . . . . . . . F. SNACKEN 16-19 (2) 

5. {~efeningen over survey en ruimtelijke plan-
M. ANSELIN 14-18 mng 

6; Economische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, praktische oefeningen : 
a) deel : algemene economische asEecten . M. VAN MEERHAÈGHE 9-11 (*) 
b) deel : verkeersecanomie . .. A. DEVREKER 30 ·uur/jaar 

7. Sociologische aspecten van de ruimtelijke 
ordening, met praktische oefeningén : 
a~ deel : algemene sociolog!sche asEecten . M. VAN VAERENBERGH 10-12 (1) 
b) deel : arbeidsvoorziening en tewerkstel-

ling met overeenkomstige planning . . M. VAN V AERENBERGH 10-12 (2) 

I (*) om de veertien dagen (1 eerste halflaar 2) = tweede halfiaar. 

' 
Pllaats 

Plat., ~2 

Rozier!"' 6 

Rozier~ 6 

Couptare, 2 73 
BlanOI._Jnberg=' 2 ! 

Couptare, 273 

Univ. ,... 16 

Univ.!"' 14 
Univ.= 14 

Univ.~ 16 

l:Jniv. , 16 
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HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, RUIMTELIJKE ORDENING E~ ONTWIKKELING 

Licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling (tenminste één jaar studie) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I wotnsdag ~donderdag I vrijdag I zakTdag I Plaats 

8. Juridische aspecten van de ruimtelijke or-
dening, met praktische oefeningen . . . . R. SENELLE 90 uurjjaar Univ., 14 

1---

9. Psychologische aspecten van de ruimtelijke 
9-1~ L I ordening, met praktische oeieningen . M.E. VAN V AERENBERGH 

---
I 0. Technische aspecten van de ruimtelijke or-

dening, met praktische oefeningen ~-

a) deel: geschiedenis van de bouwkunst en 
I 0-11 Plat., 22 van he-t urbanisme . L. !IENDRICKX 

- -- · ~ b) deel : studie van de infrastructuur M. VAN CA UWENBERGE - !l-Il (*) I Plat., 22 

c) deel : gemeenschapsuitrusting, huisves-
~----
I 

ting en bedrijfsgebouwen A. DE VRIES 
I 1--i--1 ttt-12t 1 ,, Plat., 22 

I 
I 11. Hygiëne van de agglomeraties. K. VuYLSTEEK 15 uur/jaar 
I 

- r--
12. Praktische oefeningen over statistiek in ver- ' 

band met de ruimtelijke ordening . H. PICARO 15 uur/jaar Univ., 12 
· ' - - - - -

-
I . -

I 
Over die cursussen wordt in eenmaal examen afgelegd; er wordt tenminste één studiejaar aan gewijd. Op aanvraag 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 betrek-
king tot één van de cursussen waarover het examen loopt. Deze verhandeling wordt aan de examencommissie bezorgd uiterlijk één maand voor de vast- ' 
gestelde datum van de opening van de zittijd 

( *) = om de twee weken 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

LEDEGANCKSTRAAT 35 - Tel. 22.78.20 

TüELATINGSVOORWAARDEN 

Zie p. 9 en volgende ( *). 
Zie ook p. 16 en volgende (besluit Raad van Beheer 26/2/1964). 

OvERZICHT vAN DE STUDIËN 

De faculteit kari w~ttelijke en ook wetenschappelijke graden toekennen. 
a) De graad van kandidaat-ingenieur of van leerling-ingenieur behoort 

gemeenschappelijk tot · de Faculteiten van de Wetenschappen en van de 
Toegepaste Wetenschappen en kan behaald worden. na twee examengedeelten 
en twee jaren studie. Voor de lessenrooster wordt verwezen naar de Faculteiten 
van de Wetenschappen en van de Toegepaste Wetenschappen. 

b) De Faculteit van de Wetenschappen bevat volgende kandidaturen 
in de we tenschap p en, die elk twee examengedeelten en ten minste 
twee jaren studie omvatten. Elk dier examengedeelten omvat tevens praktische 
werkzaamheden over al de vakken die zulks vergen. 

1. Kandidatuur voorbereidend tot de studie der wiskundige weten
schappen; 

2. Kandidatuur voorbereidend tot de studie der natuurkundige weten
schappen; 

3. Kandidatuur voorbereidend tot de studie· der scheikundige weten
schappen; 

4. Kandidatuur voorbereidend tot de studie de:r . aardkundige en delf
stofkundige wetenschappen; 

5. Kandidatuur voorbereidend tot de studie der aardrijkskundige weten
schappen; 

6. Kandidatuur voorber~idend tot de studie der bi o logische wetenschap
pen; 

7. Kandidatuur voorbereidend tot de studie. der veeartsen ijk u n di ge 
wetenschappen. 

c) Het programma van de 1 i c en tie in d e we ten s c hap p en be
helst een enig examen of twee examengedeelten, naar keuze van de examinan
dus, en ten minste twee jaar studie. De aspirant naar de graad van licentiaat 
in de wetenschappen moet, bij het enig examen ofwel 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 ten minste één maand vóór de datum 

(*) 2. De houders van een diploma van technisch ingenieur kun~en . tot de weten-
' schappelijke graad van kandidaat in de scheikunde worden toegelaten na advies .van de 
faculteit en bij beslissing van de Raad van Beheer. De aanvragen (vergezeld van een gelega
liseerd afschrift van het einddiploma of van een voorlopig einde-studiebewijs der bezochte 
school) moeten vóór de aanvang van het academischjaar gericht worden tot de Heer Rec
tor-Voorzitter van de Raad van Beheer der Universiteit, St. Pietersnieuwstraat 25, Gent. 

- 164 -· 



bepaald voor de aanvang der examens. Er kan een licentiaatsgraad afgeleverd 
worden voor volgende groepen vakken : 
1. w is k u n di ge w e te n s c h a p p e n ;,. 
2. natuurkundige wetenschappen; 
3. scheikundige wetenschappen; 
4. aardkundige en delfstofkundige wetenschappen; 
5. aardriJkskundige wetenschappen; 
6. dierkundige wetenschappen; 
7. plantkundige wetenschappen. 

d) Bij elke wettelijke licentie is een graad van geaggregeerde voor 
het hoger secundair onderwiJs voorzien, behalve voor de groep aard- en 
delfstofkunde. · 1 

e) Wie sedert tenminste één jaar houder is van een licentiaatsdiploma 
kan het overeenkomstig examen van do ct o r in de wetens c happen 
afleggen. Dit examen omvat het indienen van een oorspronkelijk 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 ten minste éen maand vóór de dag bepaald 
voor het examen. 

f) Wie sedert tenminste twee jaar houder is van de graad van doctor 
in de wetenschappen, kan zich aanmelden voor het overeenkomstig examen 
van g e a g g r e g e e r d e v a n h e t h o g e r o n d e r w ij s i n d e w e t e n -
schappen. 

g) Wie sedert tenminste twee jaar houder is van een wetenschappelijke 
graad van doctor in de wetenschappen kan zich aanmelden voor het examen 
met het oog op de overeenkomstige wetenschappelijke graad van s p e c i a a 1 
doctor. · 

* 
* * 

Bij koninklijk besluit van 8 mei 1964 werd de wetenschappelijke graad 
van licentiaat in de bodemkartering opgericht. 

Worden toegelaten tot het examen van licentiaat in de· bodemkartering 
de personen die sedert tenminste één jaar houder zijn van een wettelijk of 
wetenschappelijk diploma van licentiaat in de wetenschappen (groepen: 
aardrijkskundige wetenschappen, aardkundige en delfstofkundige weten
schappen, scheikundige wetenschappen, dierkundige wetenschappen, plant
kundige wetenschappen), burgerlijk ingenieur, landbouwkundig ingenie~r of 
ingenieur voor de scheikunde en voor de landbouwindustrieën, uitgereikt 
door een . Belgische universiteit of een daarmede gelijkgestelde inrichting 
voor hoger onderwijs. 

De studieduur beloopt één jaar. Het examen omvat het indienen van een 
proefschrift over één der grondige vakken van het programma. Het moet 
voorgelegd worden tenminste één maand voor de aanvang der examens. 

Bij besluit van de Raad van Beheer van 12 oktober 1966 werd de weten
schappelijke graad van licentiaat in de moleculaire biologie opgericht. 

Worden tot de licentie in de moleculaire biologie toegelaten : de houders 
van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van: 

- licentiaat in de dierkundige wetenschappen; 
- licentiaat in de plantkundige wetenschappen; 
- licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 

burgerlijk scheikundig ingenieur; 
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- scheikundig ingenieur; 
- ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

De graad van licentiaat in de moleculaire biologie kan slechts behaald 
worden na een enig examen of twee examengedeelten, naar keuze · van de 
examinandus en na tenminste 2 jaar studie. Bij het enig examen of het tweede 
examengedeelte moeten de examinandi een verhandeling indienen over 
een vraagstuk dat bij een yan de onder C (zie p. 266) ve~melde vakken 
behoort. De verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door 
haar vastgestelde periode worden voorgelegd. 
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Leergangen I 
1. De differentiaal- en integraalrekening 

( 1 e deel). 

2. Praktische oefeningen over de differen-
tiaal- en integraalrekening (1 e deel) . 

3. De analytische meetkunde . 

4. Praktische oefeningen over de analytische 
meetkunde 

5. De hogere algebra, met de determinanten 
theorie 

6. Praktische oefeningen over de hogere al-
gebra, met de determinanten theorie . . 

7. De analytische mechanica (partim : statica 
en kinematica) . . . . . . . . . . . . 

8. Praktische oefeningen over de analytische 
mechanica (partim: statica en kinematica) 

9. De beschrijvende meetkunde . 

1 0. Praktische oefeningen over de beschrijvende 
meetkunde 

(1) eerste halfjaar. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Ie Kandidatuur wiskunde ( 

Titularis 
'maandag I 

dinsdag I woensdag I dondudag I vrijdag I zarerdag I Plaats 

8! -10 (1) 
F. VANMASSENHOVE 8!-10 11!-13 (2) 8!-10 Plat., 22 

F. V ANMASSENHOVE 14!-16! Plat. , 22 

]. BILO llf-13 (1) 10-11! 
11!-13 (2) Plat., 22 

]. BILO 10-11! - Plat., 22 

~-

F. WUYTACK 8!-10 Plat. , 22 

F. WuYTACK 45 uur/jaar Plat., 22 

R. MERTENS 11!-13 (2) 8!-10 (2) Plat., 22 

R. MERTENS 22! uur/jaar Plat., 22 

N. 
I 

10-11! 110-lll: (1)1 
I I 

Plat., 22 

N. 22! uur/jaar Plat., 22 
I 

(2) tweede halfjaar. 



....... 
0) 

00 

Leergangen I 
11. De algemene natuurkunde (le deel: 

mechanica en warmteleer) . 

12. Praktische oefeningen over de algemene 
natuurkunde (1 e deel) 

13. Een overzicht der wijsbegeerte: partim 
logica en zedenleer . 

14. Een overzicht der wijsbegeerte: partim 
zielkunde 

-

, 

' 

(1) = eerste halfjaar. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur wiskunde 
~ 

Titularis I =andag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaWrdag I P~aats 

P. MoRTIER 8!-10 11!-13 (1) Rozier ,. 6 

P. MORTIER .• 14-18 Rozier,.. 6 

E. VERMEERSCH 11!-13 (1) Blandijnberg, 2 

N . 22! uurijaar dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 
-

-

- - .. 

' J 

-
~ , 
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Leergangen 
I 

1. De integraalrekening (2e deel) en de he-
ginsden van de differentierekening eri van 
de variatierekening . 

2. Praktische oefeningen over de integraal-
rekening (2e deel) en de beginselen van de 
differentierekening en van de variatiere-
kening 

3. De projectieve meetkunde . 

4. Praktische Óefeningen over de projectieve 
meetkunde 

5. De analytische mechanica (partim: dyna-
mica) . 

6. Praktische oefeningen over de analytische 
mechanica (partim: dynamica) 

7. De beginselen van de sterrenkunde en van 
de geodesie 

8. Praktische oefeningen over de beginselen 
van de sterrenkunde en van de geodesie 

9. De beginselen van de theoretische en de 
wiskundifse natuurkunde 

(1) eersre halfjaar: 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

ze Kandidatuur wiskunde 

Titulari$ I maand~ I dinsdag I ~ensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I Plaats 

-
F. VANMASSENHOVE 8!-10 81--10 Plat., 22 

f 

F. V ANMASSENHOVE 10-llt (1) 10-11! (2) Plat., 22 

J. BILO 10-111- Plat.~ 22 

J. BILO 10-11! Plat., 22 

R. ME.R.TENS 11!-13 11!-13 Plat., 22 -
R. MERTENS 45 uur/jaar Plat., 22 

P. DINGENS 14!-16 (2) 8!-10 Plat., 22 

P. DINGENS 105 uurjjaar Plat., 22 

N. 11!-13 Plat. , 22 

I 
(2) tweede halfjaar. 



...... 
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Leergangen I 
10. Praktische oefeningen over de beginselen 

van de theoretische en- de wiskundige 
natuurkunde . 

11. De algemene natuurkunde (2e deel) : 
elektyiciteit en stralingsleer. 

12. Praktische oefeningen over de algemene 
natuurkunde (2e deel) 

13. De beginselen van de algemene scheikunde, 
met praktische oefeningen . 

... 

( 1) = eerste halfjaar. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

~ 2e Kandidatuur wiskunde 
---

Titu_laris I maandag I dinsdag I woensdag I donde:dag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

N. 45 uur/jaar Plat., 22 

I ill;-10 (I) 
I 

P. MORTIER 11!-13 (1) 10-11! (2) 

I P. MORTIER ' 14-18 ' 

- I 
M. DE SMET '- 45 uur/jaar 

-
~ 

.. - -
~ 

~ 

-
\ 

"' 

(2) = tweede halfJaar. 



' FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

-
1 e Licentie wiskunde 

Leergangen I Titularis 1 maandag 1 dinsdag 1 wo<nsdag 1 donderdag 1 vrijdag I zaUrdag I Plaats 

I 

I 
l. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. De hogere analyse .. c. GROSJEAN 14!-16 14!-16 Plat:, 22 

2. De aanvullingen van de analytische me-
chanica ............... R. MERTENS 10-11!(1) 14!-16(1)1 Plat. , 22 

2' Praktische oefeningen over de aanvullingen 
van de analytische mechanica ..... R. MERTENS 

\. 
16-17!(1 ) Plat., 22 

3. De waarschijnlijkheidsrekening en de theo- 11!-13 

l rie der waarnemingsfouten . . . . . . . P. DINGENS - ( 1) + ! (2) 'Plat., 22 

...... 3' Praktische oefeningen over de waarschijn-
'-1 ...... lijkheidsrekening en de theorie der waarne- 11!-13 

l 
mingsfouten · P. DINGENS ! (2) Plat., 22 

4. De wiskundige natuurkunde .. c. GROSJEAN llt-13 Plat., 22 

4' Praktische oefeningen over de wiskundige 
natuurkunde . . . . . . . . . . . . . c. GROSJEAN 16-17! Plat., 22 

5. De sferische sterrenkunde en de wiskundige 
sterrenkunde . . . . . . . . . . . . . P. DINGENS 10-11! Plat., 22 

5' Praktische oefeningen over de sferische ster-
renkunde en de wiskundige sterrenkunde P. DINGENS 11!-13(*) Plat., 22 

; 

I I 6. De algebraïsche meetkunde ]. BILO 10-11! Plat., 22 

II. CuRSUSSEN NAAR KEUZE : zie pag. 172 

I i 
en 173 

.. I I 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
~ 

2e Licentie wiskunde 
' 

Leergangen 
I 

Titularis maandag I dinsdag I womsdag I donderdag I 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De infinitesimaalmeetkunde J. BILO 14!-16 
2. De wiskundige methodenleer . J. BILO 8!-10 

II. GRONDIGE cuRsussEN: één cursus 
te kiezen onder : / 

A. De hogere analyse ( +) . c. GROSJEAN 
B. De hogere meetkunde ( +) . . J. BILO 10-11! (0) 8!-10 (++) 
C. De analytische mechanica en de mechanica 

der hemellichamen ( +) 
D. De sterrenkunde en de geodesie ( +) . 
E. De wiskundige natuurkunde ( +) 

partim: quanturntheorie der velden . 
partim: veel deeltjes problemen 

liL CuRsu ssEN NAAR KEUZE : Twee cur-
sussen te kiezen uit: 

1. Stellaire statistiek, met praktische oefe-
ningen ( + 0) . 

2. Inwendige bouw der sterren en sterren-
atmosferen, met praktische oefeningen( + 0) 

3. Operationeel onderzoek met praktische 
oefeningen (0) 

4. Statistische methoden met praktische oefe-
ningen (0) . 

5. Numerieke analyse ( + +) 
(+) 

(++) 
(0) 

(+O) 

de leergang loopt over twee Jaar. 
te volgen in de 1 e licentie. 
te volgen in de 2e licentie. -
te volgen in de 1 e of 2e licentie. 

R. MERTENS 
P. DINGENS 

c. GROSJEAN 
N. 

o . 

P. DINGENS 

P. DINGENS 

P. DINGENS 

P. DINGENS 
c. GROSJEAN 

10-llt (2) 
(++) 

14!-16 

(1 ) =· eerste halfJaar. 
(2) = tweede halfjaar. 

11!-13 
110-llt (0) 

110-13 (2) 
8! -ll t ( 1) 

30 uur/jaar 

30 uur/jaar 

30 uur/jaar 

30 uurjjaar 
30 uur/jaar 

vrijdag I zaterd~g I Plaats 

Plat., 22 
Plat., 22 

-

14!-17! Plat., 22 
Plat., 22 

14!-16 (2) 
. (++) Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Krijgslaan, 105-

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Plat., 22 
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'-.) 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN .-

2e Licentie wiskunde 

Leergangen I. Titularis l=andagl dinsdag I woensdag i· donderdag I vrijdag I zarerdag I Plaats 

6. Programmeren op digitale rekenmachines 
(0) .. c. GROSJEAN 30 uurjjaar Plat., 22 

-

30 u~r/jaar 7. Mechanica van continue media ( + +). R. MERTENS Plat., 22 

8. Niet-lineaire mechanica (0) R. MERTENS 
-I 

30 uur/jaar Plat., 22 

9. Algemene topologie ( + + ) . F. WuYTACK 10-11! (20 weken) Plat., 22 
- · 

8!-10 (2b weken) 10. Algebraïsche topologie (0) F. WuYTACK Plat., 22 
" 

11. Algebra (1 e deel) ( + +) . F. WuYTACK 10-llt (20 weken) Plat.; 22 

12. Algebra (2e deel) (0) F. WUYTACK - I 8!-10 (20 weken) Plat., 22 

13. Aanvullingen van de algebraïsche meet-
kunde (0) ]. BILO 

~ 

llt-13 (20 weken) Plat., 22 

14. Aanvullingen van de quanturnmechanica . N. 
I 

30 uur/jaar Plat., 22 -
I I I I I 

(+) - de leergang loopt over twee jaar. 
(++) te volgen in de le licentie. 
(o) = te volgen in de 2e licemie. 

Zowel tijdens de eerste als tijdens 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 examinandi ondervraagd worden over tenminste twee van de bovenvermelde cursussen 
naar keuze. 
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Leergangen 
I 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) . 

2. De geschiedenis der opvoedkunde 
(weLin 70-71 ) (+) ........ 

3. De algemene methodenleer (niet in 70-71 ) ( +) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
- partiro : wiskunde ( *) 
- (didactische oefeningen) 

,, 

.. 

(*) te volgen tijdens de 2e licentie. 
te volgen tijdem de 1 e of 2e licentie. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPP~N I 

Aggregaat H.S.O. wiskunde 

Titularis I maandag I dinsdag i woensdag I donderdag I 

R. VERBIST 17-19 (1) 

R. PLANCKE 
I 

]. HosTE (tien lessen van 1lu.) 

I 
I 

I 
~ J. BILO 

14!-16 

I 

I 
I 

. 

I 
. ( 1) = eerste halfjaar 

vrijdag I zaUrdag I PCAats 

Blandijilberg, 2 

17-19 Blandijr:1berg, 2 

Plat., 2::2 

Plat., 2..2 
Lyceurr1-

8!-12 Atheneum 
---

-

~ 

~ 

r 

-
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur natuurkunde 

Leergangen Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I mijdag I zaterdag I Plaats 

I 
1. De .differentiaal- en integraalrekening 

( 1 e deel) . . . . . . . . . . . . . . . I F. V ANMASSENHOVE 8!-10 Plat., 22 8!-10 

2. Praktische oefeningen over de differentiaal-

81-10 ( 1) I 
11!-13 (2) 

I I I I 

en integraalrekening (1 e deel) . . . . . I F. VANMASSENHOVE I ~Plat.,22 r 1 
3. De analytische mechanica (partim: statica I 

14!-16! 

en kinematica) . . . . . . . . . . . . R. MERTENS 11!-13 (2) 8!-10 (2) _P_l_at_.,_2_2 __ ----.,-l 

4. Praktische oefeningen over de analytische 
::::::; mechanica (partim: statica en kinematica) R. MERTENS ' 22! uur/jaar 
(.;1 - I 

Plat. , 22 

5. De hogere algebra, met de determinanten-
Plat. , 22 theorie . . . . . . . . . . . . . . . F . WuYTAC_K 8!-10 I 

~ ----1--------1 

6. Praktische oefeningen over de hogere 
algebra, met de qeterminantentheorie F. WuYTACK 45 uur/jaar Plat., 22 

7. De analytische meetkunde .. .. . . ··IJ. BrLO I I llll:-13 (l )i lO-llt I Plat., 22 
1 

8. Praktische oefeningen over de analytische 
meetkunde ]. BILO 10-llt 22! uur/jaar Plat. , 22 

I I 1----1 I 
9. De algemene natuurkunde ( 1 e deel: I 

mechanica en warmteleer) . . .... P. MoRTIER j 8!-10 j11}-13 (1) Rozier, 6 
--·-----1-----1 I I 

10. Praktische oefeningen over de algemene I . 

1 
natuurkunde (Ie deel) ........ P. MoRTIER ~-----, ~~~---. _ Rozier,_~---

( 1) eerste halfjaar, (2) = tweede halfjaar. 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur natuurkunde 

I 
. 

I =andag I I woensdag I donderdag I I zaterdag I Leergangen I Titularis dinsdag vrijdag Plaats 

11. De a )gemene scheikunde (partim : anor- 10-11! 
ganische) Z. EECKHAUT 10-llt 1 0-11! ( 1) (1) of(2) Led., 35 

12. Praktische oefeningen over de algemen~ ~ 

scheikunde (partim : anorganische) Z. EECKHAUT 14-18 Led., 35 

13. Een overzicht der wijsbegeerte : logica 
llJ:-13 (1)1 en zedenleer . E. VERMEERSCH Elandijn berg, 2 

14. Een overzicht der wijsbegeerte: partim . 
zielkunde N. 22! uur/jaar dag en uur later te bepalen BlandijiL berg, 2 --....) 

0') 
, ~ . . ' 

-

' 
I 

, 
, 

-· 

-
~ 

~ 

. 

( 1) = eerste haltjaar. (2) = tweede halfjaar. -



-

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur natuurkunde 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats ' 

1. De integraalrekening (2e deel) en de be- I 
ginselen van de differentierekening en van 
de variatierekening . F. V ANMASSENHOVE 8!-10 8!-10 Plat., 22 

2. Praktische oefeningen over de integraal-
rekening (2e deel) en de beginselen van de 
varia tierekening F. V ANMASSENHOVE 10-11! (1) 10-11! (2) Plat., 22 

3. De analytische mechanica (partim: dy-
namica) . R. MER.TENS 11!-13 11!-13 

I 
Plat., 22 

I 
1 ......... 4. Praktische oefeningen over de analytische 

"'-.) mechanica (partim: dynamica) R. MERTENS 45 uur/jaar Plat., 22 "'-.) 

I I 

I 5. De beginselen van de sterrenkunde en van 
I 

I I · de geodesie P. DINGENS 14!-16 (2) 8!-10 Plat., 22 
I I 

6. Praktische .oefeningen over de beginselen -van de sterrenkunde en van de geodesie . P. DINGENS 105 uur/jaar Plat., 22 

7. De beginselen van de theoretische en de 

I I wiskundige natuurkunde N. 11!-13 Plat., 22 
I 

8. Praktische oefeningen over de beginselen 
van de theoretische en de wiskundige 
natuurkunde . N. 45 uurjjaar 

9. De algemene natuurkundè (2e deel: 8!-10 ( 1) 
elektriciteit en stralingsleer) P. MoRTIER 11!-13 (1) 10-11! (2) Rozier, 6 

-

-ï, ;. : 
- -

. -

( 1) = eerste halfJaar. (2) = tweede halfJaar. 

, 

i - -



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
I · I ~;·· 

ze Kandidatuur natuurkunde • 

Leergangen 
I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaWrdag I Plaats 

10. Praktische oefeningen over de algemene I 'I I I I , I I 
natuurkunde (2e deel: elektriciteit en 
stralings1eer) . P. MORTIER 14-18 Rozier, 6 

11. De kristallografie . W. DEKEYSER 
! ~~-10 Rozier, 6 

12. Praktische oefeningen over de kristallografie W. DEKEYSER 8!-10 Rozier, 6 

13. De algemene scheikunde (partim: orga-

I I j1 o-11! ( 1) 1 110-11! (1) nische) . . . . . . . . . . . . . . . 1 M. V ANDEWALLE Plat., 22 
..... 
-...) 14. Praktische oefeningen over de algemene co scheikunde (partim: organische) ... : I M. VANDEWALLE 114-18 (2) 1 52! uur/jaar Plat., 22 

\ 
I 

(1) = eerste ha1f)aar. (2) tweede half)aar. 



/ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie natuurkunde 

Leergangen I Titularis I mmmdag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zakrdag I Plaats 

1. De aanvullingen van de wiskunde c. GROSJEAN i I I 10-11-t I I I Plat., 22 

1' Praktische oefeningen over de aanvullingen 
van de wiskunde . c. GROSJEAN 11 t-13 I Plat., 22 

2. De grondige algemene natuurkunde ( 1 e deel) j. VERHAEGHE 8!-10 Plat., 22 

2' Praktische oefeningen over de grondige alge-
mene natuurkunde . j. VERHAEGHE 14-18 I Plat., 22 

3. De theoretische n11tuurkunde. j. VERHAEGHE 10-11! Rozier, 6 
---

3' Praktische oefeningen over de theoreti!lche " " 

~ I natuurkunde . . . . . . . . . . . . . j. VERHAEGHE 14-18 Rozier, 6 

4. De wiskundige natuurkunde ( 1 e deel) . C. GROSJEAN 11!-13 Plat., 22 

4' Praktische oefeningen over de wiskundige 
natuurkunde c. GROSJEAN / 16-17! Plat., 22 

5. De aanvullingen van analytische mecha- R. MERTENS 
10-11!( 1 )! I 

nica (*). 114!-16(1)1 I Plat., 22 

5' Praktische oefeningen 
I 

R. MERTENS 45 uur/jaar Plat., 22 
-

~--1 I 
I 

, ____ 
6. De waarschijnlijkheidsrekening en de theorie llt-13 

I I I Plat., 22 der waarnemingsfouten . P. DINGENS (1)+!(2) 
1-

6' Praktische oefeningen over de waarschijnlijk-
heicisrekening en de theorie der waarne-l I 

I 
11!-13 

I mingsfouten . . . . . . . . . . • . . . P. DINGENS t (2) 
I I I Plat.~ 22 
I 
I 

(1) - eerste halfjaar. (2) = tweede halfjaar. 
(*) = beurtelings om de veertien dagen:. 



........ 
co 
0 

"' Leergangen 
I 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De fysische scheikunde . 

2. De grondige algemene natuurkunde (2e 
deel). . . . . . . . . . . . . . . . . 

2' Praktische oefeningen over de grond.ige alge-
mene natuurkunde. 

3. De wiskundige natuurkunde partim: relati-
vistische quanturnmechanica 

3' Praktische oekningen over de wiskundige 
natuurkunde : partim : relativistische quan-
turnmechanica 

4. De wiskundige natuurkunde (2e deel) 
partim : lage energie kernfysica 

-· 
4' Praktische oefeningen over de wiskundige 
' · natuurkunde (2e deel) partim: lage energie 

kernfysica . 
1-:--

- ·-
I 

I 
(1) eerste halfjaar. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

/ 2e Licentie natuurkunde 
'. 

Titularis I maandag I dinsdag I woersdag I donderdag I vrijdag I zakrdag I Plaat.s 

A. RUTGE:Ri 10-11! Plat., 22 

j. VERHAEGHE 8!-1 0 Rozier, 6 
-

j. VERHAEGHE 14-18 - Rozier, 6 
-

C. GROSJEAN ' 10-llt ( 1) Plat., 22 

c. GROSJEAN 11 t-13 ( 1) Plat., 22 
----

! 
N. 10-llt (2) Plat., 22 

-
N. 11!-13 (2) Plat., 22 · 

' I 

(2) tweede halfjaar. 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN ! 

2e Licentie natuurkunde -

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdog I vrijdag I zaWTdag, I Plaats 

II. CuRSUSSEN NAAR KEUZE : één cursus te 
kiezen uit: 

A. De kristallografie (grondig) . W. DEKEYSER 10-11 45 uur/jaar R9zier, 6 
--

B. De elektrotechniek . M. VANWORMHOUDT 11!-12! Plat., 22 

C. De spectroscopie en de astrofysica . P. DINGENS 15-16 Plat., 22 

D. De radio-actieve verschijnselen j . VERHAEGHE 81-9! ~ Rozier, 6 
- - I 

~ 

co 
III. GRONDIGE CURSUSSEN : één cursus, te I 

kiezen uit: 

~~I A. De proefondervindelijke natuurkunde. j. VERHAEGHE 81-10 Rozier, 6 
-

B. De wiskundige natuurkunde . . . c. GROSJEAN 10-13 (2) I Plat., 22 
partim: quanturntheorie der velden 

I - I partim : veel deeltjes problemen N. 8!-llt (12. Krijgs1aan, 105 
- -· -~ 1-----

I 
I 

~ 

/ 
-

... 
-

/ 

•. 

(! ) eer~t c l·v1lfjaar. (2) tweede halfjaar. 



-00 
~ 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. natuurkunde 

, Leergangw Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

1. De proefondervinàelijke opvoedkunde (*) . R. VERBIST I l 17-19(1) 
I I 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (wel in 
70-71 ) ( + ) . . . . . . . . . . . . . . . R. PLANCKE 

. ~-----· I 17-19 

3. De algemenemethodenleer (niet in 70-71)( +)IJ. HosTE (tien lessen van 1! u.) 
I 1-- I 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim: natuurkunde (*) ........ IJ. VERHAEGHE 

(* ) te volgen tijdens de ze licentie. 
( + ) te volgen tijdens de 1 e of ze licentie 

(1 ) = eerste halfjaar. 

-

14-15!(1) 

I zaterdag I Plaats 

I I Blandijnberg_ 2 
I 

~ --.- Blandijnberg, 2 

Plat., 22 
--- -

Rozier, 6 
---



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
·' 

1 e Kandidatuur scheikunde 

Leergangen Titularis I maandag I dinsdag I WIJensdag I donderdag I vrijdag I zat.rdag I Plaats 

...... 
00 

1. Een overzicht der wijsbegeerte (partim : lo-
l gica en zedenleer) . . . . . . . . . . . E. VERMEERSCH 

2. Een overzicht der wijsbegeerte (partim: 
zielkunde) . . . . . . . . . . . . . . . N. 

3. De algemene natuurkunde (1 e deel) . . . I R. MoENS 

3' Praktische oefeningen over de algemene na-
tuurkunde. · . . . . . . . . . . . . . . I R. MoENS 

4. De algemene scheikunde (partim: anorga
nische). z. EECKHAUT 

11!-13(1) 

10-11!{2) 

8!-10 I 

r 

11!-13(1) 11!-13(1) 11!-13(1) 
----

14-18(1) 
- ---

8!-10 
I (1 ) of (2) 

vo I I I 1--
4' Praktische oefeningen over de algemene 

scheikunde (*) . Z. EECKHAUT 

5. De'beginselen van de analytische meetkunde, 
van de infinitesimaalanalyse en van de ana-
lytische mechanica ( 1 e deel) . . . . . . . I E. BoESMAN 

5' Praktische oefeningen over de beginselen van . 
de analytische meetkunde, van de infinitesi
maalanalyse en van de analytische mecha-
nica . . . . . . . . . . . . . . . . . I E. BoESMAN 

6. De beginselen der delfstofkunde . . . . I A. HACQUAERT 

6' Praktische oefeningen over de beginselen der 
delfstofkunde (*). . . . . ....... I A. HACQUAERT 

(1) - eerste halfjaar. 
(* ) = naargelang de groep. 

14-18 I . I 

8!-9!(1) 
10!-11!(2) 

14!-17 

I I 10-11!(1) 111!-13(2) 
-------

60 uur /jaar 

I 
I , 

I 
. , 

I 
(2) = tweede halfjaar. 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

I I Led., 35 

10-11!(1) Led. , 35 

14-18 Led. , 35 

Led., 35 

I 
I Led., 35 

Led., 35 

. I Rozier, 6 -
--



00 
,.f:. 

~· 

Leergangen· I 
1. De algemene natuurkunde (2e deel) . . . .. 
1' Praktische oefeningen over de algemene na-

tuurkunde. .. . . 

2. De algemene scheikunde, partim : orga-
nische .......•........ 

2' Praktische oefeningen over de algemene 
scheikunde .. . .. 

3. De beginselen van de analytische meetkunde, 
van de infinitesimaalanalyse en van de ana-
lytische mechanica (2e deel) . .. 

3' Praktische oefeningen over de beginselen 
van de analytische meetkunde, van de infini-
tesimaa1analyse en van de analytische me-
chanica. ... 

4. De beginselen van de plant- en dierkundige 
algemene biologie .. 

4' Praktische oefeningen over de beginselen van 
de plant- en dierkundige algemene biologie 

5. De kristallografie . .. 
5' Prak!ische oefeningen over de kristallografie 

6. De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . . 

6' Praktische oefeningen over de beginselen der 
aardkunde en der fysische aardrijkskunde . 

(1) eerste half) aar. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur scheikunde 

Titularis 1 maandag 1 dinsdag 1 woensdag 1 dondardag 1 vrijdag I zaterdag I Plaats 

11!-13(2)1-
-

R. MoENs 11!-13(2) llt-13(2) Led., 35 

R. MoENS 14-18(2) Led., 35 
~ 

M. VERZELE 10-11!(1) 10-1 1!(1) 10-11!(1) Plat., 22 
--------

........ 8~-11H2) SJ:-11!(2) I 
M. VERZELE 14-18(2) 14-18(2) 14-18 Plat., 22 

.. 

I 
E. BoEsMAN 14!-15~ I Led., 35 

--------------

/ -
E. BoEsMAN 15!-17! Led., 35 

]. HunLÉ 8!-10 Led., 35 

]. HunLÉ 8!-11!(1) 10-13 (2) 
~ 

Led., 35 
-. 

w. DEKEYSER 8!-10 Rozier, 6 

w. DEKEYSER 8!-10 I I Rozier, 6 

I 
I 

A. HACQUAERT 1 0-11!(2) 8!-10(1) Rozier, 6 

A. HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) Rozier, 6 
-- -

(2) = tweede halfjaar. 



I -0:> 

I 
U1 

I 

Leergangen 

1. De algemene anorganische scheikunde ( 1 e 
deel) . 

1' Praktische oefeningen over de algemene 
anorganische scheikunde .. 

2. De algemene organische scheikunde (Ie 
deel) (o) ... 

2' Praktische oefeningen over de algemene 
organische scheikunde .. 

3. De fysische scheikunde ( 1 e deel) 

3' Praktische Oefeningen over de fysische schei-
kunde 

"4. De analytische scheikunde (1 e deel : beginse-
len en electroche~ische methoden) . 

4' Praktische oefeningen over de analytische 
· scheikunde 

(1) 
(o) 

eerste halfJaar. 
cyclische leergang. 

.. 

I 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN -
1 e Licentie scheikunde 

Titularis 1 maandag 1 dinsdag I woens~ag I donderdag I vrijdag I zaWrdag I Plaats 

14-15; (2)1 I I ~-

14-15!(2) ! G. VAN DER KELEN 
I 

K rijgslaan, 105 
I I 

G. VAN DER KELEN 36 u. per week, van de 22e tot en met de 2/e week. Krijg.slaan, l 05 

15!-171(2)1- -
I 

15!-17!12)1 M. ANTEUNIS Krijgslaari, l 05 
I ·- --

M. ANTEUNIS -- 36 u. per week, van de 28e tot en met de 30e week. Krijgs) aan, l 05 

A. RUTGERS 
I 1==1 

10-11! 
I I 

---
Pbt , 22 

A. RuTGERS 36 u. per week, van de 16e tot en met de 21 e week. Plat., 22 

]. HosTE 10-11HJ) ~----- ~ llt-13(1) Bt-10(1) 1 Plat., 22 
I 

]. HosTE 30 u. per week, van de 1 e tot en met de 1Se_ week. Plat., 22 

I 
,.. -

,. 

-
4-:" • ..J 

-

(2) tweede halfjaar. 



....... 
00 
O"l 

I 

Leergangen 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

1. De algemene anorganische scheikunde (2e 
deel) . 

2. De algemene organische scheikunde (2e 
deel) (o) 

2' Praktische oefeningen over de algemene or-
ganische scheikunde 

3. De fysische scheikunde (Ze deel) 
3' Praktische oefeningen over de fysische schei-

kunde 

4. De analytische scheikunde (2e deel) 
instrumentale methoden. 

II. CuRSUSSEN NAAR KEUZE: één cursus, te 
kiezen uit: 

A. De grondige algemene natuurkunde. 

B. De beginselen van de theoretische en wiskun-
dige natuurkunde 

B' Praktische oefeningen over de beginselen 
· van de theoretische en wiskundige natuur-

kunde 

C. De aanvullingen van delfstofkunde en kristal-
lografie . 

D. De biologische scheikunde . 

E. De industriële scheikunde (partim : anorga-

(1) 
(o) 

nische) . 

eerste halfjaar. 
cyclische leergang. 

I 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie scheikunde 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaWdag I iPlaats 

'" 
' -

G. VAN DER KELEN 9-10:! ' Rozie::r, 6 

____ · 110-!-12 (1) M. VANDEWALLE 10-!-12 (1) Krijgslaan, 105 -------

M. V ANDEWALLE 30 u. per week, van de 1 e tot en met de 12e week. Krijgslaan, 105 
A. RUTGERS .• I I 1 _ 1 11 t-13 1 Plat., 22 

A. RUTGERS 7! u. per week, van de 13e tot en met de 3Qe week. Plat., 22 

]. HosTE I 8-!-10 Plat., 22 

J. VERHAEGHE 8!-10 Rozie-r, 6 

N. 11-!-13 Plat., 22 

N. 14!-16 Plat., 22 
, 

-
W. DEKEYSER 8-!-10 11!-13(2) Rozie...r, 6 
E. L. MAssART 10-11! .. Led., 35 

F. BoscH 10-11!(2) 10-11-! 8!-10(1) Plat., 22 
----- - ----- ------- ----- ----

(2) tweede halfjaar. 



Leergangen 

E' Praktische oefeningen over de industriële 
scheikunde (partim : anorganische) . 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPfEN 

2e Licentie scheikunde 

I Titularis 1 maandag 1 dinsdag I woensdag I donderdag I 

F. BoscH 141-17! 

1

14!-i 7!(2)1 

vrijdag I zaterdag I Plaats 

Plat., 22 
!--------1 I ' 

I · I Krijgslaan, 1 OS 
F. De industriële scheikunde (partim: orga

nische) 

G. De industriële scheikunde (partim: che
mische ingenieurstechniek). 

H. De metallurgie en metallografie 

G. GOETHALS 

G. GOETHALS 

A. DE SY 

8!-10 (20 weken) 

10-ll! (20 weken) I 

10-llt 

8!-10 

Krijgslaan, 1 OS 

Plat., 22 

Rozier, 6 o; I I. De radio-actieve verschijnselen . . I J. VERHAEGHE 
-.....) I I. I I I I 

]. De macromoleculaire scheikunde. G. GoETHALS 

lil. GRONDIGE CURSUSSEN : één cursus, te 
kiezen uit: 

8t-10 (20 weken) 1 

:---1 I 

A. De algemene scheikunde (partim : anorga-
nische) . . . . . . . . . . . . . . . . Z. EECKHAUT I4S uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 

I ~--~ I J 

B. De algemene scheikunde (partim : orga- \ 
nische) . . . . . . . . . . . . . . . . M. VERZELE · 4S uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

Krijgslaan, 1 OS 

Rozier, 6 

Plat., 22 
- : : I I I I 

C. De analytische scheikunde . . . . : . . ]. HosTE 4S uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar Rozier, 6 

I I I I I I D. De fysische scheikunde . . . . . . . . . . A. RuTGERS 4S uur theorie+ 12'0 uur oefeningen/jaar Krijgslaan, lOS 

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.O. scheikunde 

vrijdag I zaUrdag I 
I 

Leergangen I Titularis I maandag 1· dinsdag I woensdag I donderdag I 

--~ 

I 
1 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde(*) . 'R. VERBIST 1----Î I 117-19(1) 
1 1 

Z. De geschiedenis der opvoedkunde (wel in 

......... 

70-71)( +) R. PLANCKE 

3. De algemene methodenleer (niet in 70-71 ) 
( +) . . . . . . . . . . . . . . . . . IJ. HosTE 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partiro: scheikunde (o) J. HosTE 

tien lessen 

8!-10 

16!-18 
tien lessen 

gg I 4' Praktische oefeningen over de bijzondere r l I 
methodenleer der vakken, die voorkomen op 1 e lic. : februari en maart 
het programma der athenea, partim: schei- 2e lic. : november en januari 
kunde . . . . . . . . . . . . . . . . J. HosTE inschrijven vóór 15 oktober 

. I 

( 1 ). = eerste halfjaar. ( o) = te volgen tijdens de 1 e licentie, examen na de 2e licentie. 
(*) te volgen tijdens de ze licentie ( +) = te volgen tijdens de 1 e of ze licentie 

17-19 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
--

Rozier, 6 
-

Rozier, 6 
-
-

Atheneum 

Lyceum 



-~~--

~ FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur aard- en delfstofkunde 

Leergangen_ I Titularis 1 maandag 1 dinsdag I woen.rdag I donderdag I vrijdag 1 zakrdag 1 Plaatf 

1. Een overzicht der wijsbegeerte (partim: lo-
gica en zedenleer) E. VERMEERSCH 11-!-13(1) Blandijnberg, 2 

2. Een overzicht der wijsbegeerte (partim : ziel- '-;.. ~ 

kunde) . N. >- 10-11-!(2) Blandijnberg, 2 

3. De algemene natuurkunde ( 1 e deel) . R. MOENS 11-!-13(1) 11!-13(1) 11!-13(1) Led., 35 
-

3' Praktische oefeningen over de algemene 
natuurkunde R. MOENS 14-18(1) Led., 35 

I ----
4. De algemene scheikunde (partim: anorga- ' 8!-10 - nis~he) Z. EECKHAUT 8!-10 (1)of(2) 10-11-!(1) Led., 35 o:> 

<D 

I 4' Praktische oefeningen over de algemene 
scheikunde (*) . _ .. Z. EECKHAUT 120 uur per jaar Led., 35 

5. De beginselen van de analytische meetkunde, 8-!-9-!(1) 
van de infinitesimaalanalyse en van de analy-
tische mechanica ( 1 e deel) . E. BOESMAN 10!-11-!(2) Led., 35 

5' Praktische oefeningen over de beginselen van 
de analytische meetkunde, van de infinitesi-
maalanalyse en van de analytische mecha-
nica . . .. . . E. BoESMAN 14!-17 Led., 35 

6. De beginselen der plantkunde ( 1 e deel : 
systematiek en morfologie). ]. MATON 8-!-10(1) 8-!-10(1) Led., 35 

6' Praktische oefeningen over de beginselen der 
plantkunde . ]. MATON 14!-17 Led., 35 

7. De beginselen der delfstofkunde A. HACQ.UAERT 10-11-!(1) 11!-13(2) Led., 35 

7' Praktische oefeningen over de beginselen der 
· delfstofkunde . . . . . . . . . . . . . A. HACQ.UAERT 120 uur per jaar (*) Rozier, 6 
~- - -

(*) naargelang de groep. (1) eerste halfJaar. (2) tweede halfjaar. 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
I 

2e Kandidatuur aard- en delfstofkunde 

Leergangen I Titularis I maandac. l dinsdag I woensdag I doruUrdag I vrijdag I zat.rdag I Pl.aaZs ~ 
1. De algemene natuurkunde (2e deel). R. MoENS 111!-13(2) 11!-13(2) I Il!-13(2) Led., 35 

1' Praktische oefeningen over de algemene na:. 
tuurkunde. , R. MoENS 14-18(2) _ Led., 35 

2. De algemene scheikunde (partim : orga-
nische) . M. VANDEWALLE 10-llt(l ) 10-llt(l) Plat., 22 

2' Praktische oefeningen over· de algemene 
scheikunde . . M. VANDEWALLE 14-18 (2) ! Plat.~ 22 

~ 
van de infinitesimaalanalyse en van de analy-

<.0 tische mechanica (2e deel) . E. BoESll 
0 

I 3' Praktische oefeningen over de beginselen van 
de analytische meetkunde, van de infinitesi-
~aalanalyse en van de analyt,ische mecha-

E. BoEsll ruca . 

4. De beginselen der dierkunde . .. . L.DE C 

4' Praktische oefeningen over de beginselen der 
dierkunde . L. DEc 

3. De beginselen van de analytische meetkunde, I 
van de infinitesimaalanalyse en van de analy-
tische mechanica (2e deel) . E. BoESMAN 14!-15! Led., 35 

l-------------------------------------l---------------------l------l-------:-------l-------------1--. __ ----ll-------------------· 
3' Praktische oefeningen over de beginselen van 1 · ~· ' 

de analytische meetkunde, van de infinitesi- I · 
maalanalyse en van de analyt,ische mecha-
nica . E. BoESMAN 15!-17! I · ·1----· ______ 1 Led., 35 . 

4. De beginselen der dierkunde. . . L. DE CoNINCK ! 1C-1lt • 1) 10-llt(l) l llt-13(1) ---. __ Univ_ , 14 

4' Praktische oefeningen over de beginselen der I · 
dierkunde . L. DE CoNINCK _ 14-17(1) · Led., 35 

-1-----------
5. De beginselen der plantkunde (2e deel: 

fysiologie) . J. MATO 
5. De beginselen der plantkunde (2e deel : I 

fysiologie). ]. MATON 11!-12!(1 ) 11!-12!(1) 11!-12!(1 ) Led.~ 35 
----

6. De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde . A.HAcç; 

6. De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde. A. HACQUAERT 10-11!(2) 8!-10(1) Rozier, 6 

6' Praktische oefeningen over de beginselen der 
aardkunde en der fysische aardrijkskunde A.HAcç; 

6' Praktische oefeningen over de beginselen der , 
aardkunde en der fysische aardrijkskunde . A. HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) Rozier, 6 

----- -------- - ---

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie aard- en delfstofkunde 

Leergangen 
I 

Titularis I moarulag j dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag. I zaUJrdag I Plaats 

1. De analytische scheikunde J. HosTE I 11!-13 (1) 8!-10 (1) Plat., 22 

1 ' Praktische oefeningen over de analytische 10-12 ( 1) 
~ 

14-18 (1) 10-11! (1) 
scheikunde J. HosTE 14-18 (1) 8!-12 (1) \Plat., 22 

2. De fysische aardr~jkskunde. R. TAVERNIER 10-11! Rozier, 6 

2' Praktische oefeningen in de fysische aard-
I 

rijkskunde. R. TAVERNIER 14!-16 Rozier, 6 
. 

. I 
.. 

3. De petrografie . A. HACQ.UAERT 14!-16 Rozier, 6 

3' Praktische oefeningen in de petrografie . A. HACQ.UAERT 16-17! Rozier, 6 ......... 
<.0 
......... 

4. De stratigrafische paleontologie, zoölogisch 
gedeelte j. DE IiEINZELIN 8!-10 Rozier, 6 

4' Praktische oefeningen in de stratigrafische 
paleontolgie, zoölogisch gedeelte . j. DE IiEINZELIN 16-17! Rozier, 6 

4" De stratigrafische paleontologie, plantkundig 
gedeelte j. DE IiEINZELIN ' 10-11! (1) Rozier, 6 

5. De aardkunde . R. MARECHAL 10-11! Rozier, 6 . 
5' Praktische oefeningen in de aardkunde R. MARECHAL 14!--17!(2) Rozier, 6 

6. De kristallografie. W. DEKEYSER 8!-10 Rozier, 6 
,. 

! 

6' Praktische oefeningen in de kristallografie . W. DEKEYSER ' 9-10 Rozier, 6 

7. De delfstofkunde . W. DEKEYSER 10-12 (2) ' Rozier, 6 
I 

(1 ) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie aard- en delfstofkunde -

J· Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I za~dag I .Plaac.s 

-
7' Praktische oefeningen in de delfstofkunde . w. DEKEYSER op afspraak 30 uur /jaar Rozier, 6 

8. Praktische oefeningen in de aardkundige - 90 uur/jaar excursies 
opnamen . R. TAVERNIER en veldwerk op afspraak Rozier, 6 

- ......... 

. - .. -<D 
. 

~ 
. -· 

/ . . ~ . 

·• 
- . -

.. 

' -

~ 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie aard- en delfstofkunde_, natuurwetenschappelijke richting 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

A. Natuurwetenschappelijke richting 
J. VERPLICHTE CURSUSSEN : ' 1. De fysische aardrijkskunde . R. TAVERNIER 9-10 

1' Praktische oefeningen in de fysische aard-
rijkskunde. R. TAVERNIER 16-17! 

2. De stratigrafische paleontologie, zoölogisch 
gedeelte. . . , . : . . . . . . . . . . . j. DE HEINZELIN 14-15 

' 
2' Praktische oefeningen in de stratigrafische / 

paleontologie, zoölogisch gedeelte. j. DE HEINZELIN 15-16! 
-

3. De aardkunde . ·' . R. MARECHAL 9-10 

3' Praktische oefeningen in de aardkunde R. MARECHAL 14-16 (1) 

4. Praktische oefeningen in aardkundige op-
namen . R. TAVERNIER 12 woensdagen (90 uur/jaar) 

5~ De toegepaste aardkunde . N. 9-10 

5' Praktische oefeningen in de toegepaste aard-
kunde N. 10-11! 

/ 

r 

I -

/ 
I ~ 

( 1) - eerste half) aar. 

I zarerdag I Plaats 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

26 Licentie aard- en delfstofkunde, natuurwetenschappelgke i·ichting 

Leergangen - I Titularis I maandag I dinsdag 1 woensdag 1 danderdag 1 vrijdag 

ll. GRONDIGE CURSUSSEN: 
1. De fysische aardrijkskunde . - R. TAVERNIER op afspraak : 45 uur/jaar 

1' Praktische oefeningen in de fysische aard- ;-
rijkskunde . ·- . R. TAVERNIER op afspraak: 120 uur/jaar 

2. De stratigrafische paleontologie, plantkun-
dig gedeelte J. DE HEINZELIN op afspraak : 45 uur/jaar 

2' · Praktische oefeningen in de stratigrafische 
paleontologie, plantkundig gedeelte J. DE HEINZELIN op afspraak: 120 uur/jaar 

2" De stratigrafische paleontologie, zoölogisch 
gedeelte . . .. J. DE fuiNZELIN op afspraak : 45 uur/jaar 

2'" Praktische oefeningen in de stratigrafische 
paleontologie, zoölogisch gedeelte . J. DE HEINZELIN op afspraak: 120 uur/jaar 

3. De zuivere aardkunde . R. MARECHAL op afspraak : 45 uur/jaar 

3' Praktische oefeO:ingen in de zuivere aard-
kunde. R. MARECHAL op afspraak: 120 uur/jaar 

4. De toegepaste aardkunde. w. DE BREUCK op afspraak : 45 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen in de toegepaste 
aardkunde. w. DE BREUCK op afspraak: 120 uur/jaar 

-

I 

~ 
.,. 

I zarerdag I Plaal!ls 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 
-

.. -
Rozier, 6 

Rozier,. 6 

- Rozier,. & 

Rozier, t:. . 

Rozier_, (» 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Lic~ntie aard- en delfstofkunde_, natuurwetenschappelijke ~ichting 

I 
-

I maandag I dinsdag I woensdag I dondardag I I zaterdag I Leergangen Titularis vrijdag Plaats 
-

III. CuRsussEN NAAR KEUZE : 
Twee cursussen te kiezen uit: 

1. Geofysica . N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 
1' Praktische oefeningen in de geofysica . N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 

2. Geofysische prospectie N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 

2' Praktische oefeningen in de geofysische 
· prospectie . N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 

r--· 

I 
3. Geochemie N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 

........ 3' Praktische oefeningen in de geochemie N. op af!:>praak : 30 uur/jaar Rozier, 6 
(.0 
(.)1 4. Luchtfoto-interpretatie . N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 

I 4' Praktische oefeningen in de ]uchtfoto-inter-

! pretatie N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 

I 
5. Sedimentologie N. op afspraak : 30 uur /jaar 

.. 
Rozier, 6 

I 5' Praktische oefeningen in de sedimentologie. N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 

I 6. Hydrogeologie. N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 
I 

6' Praktische oefeningen in de hydrogeologie . N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 

7. Micropaleontologie . N. op afspraak: 30 uur/jaar Rozier, 6 
I 

7' Praktische oefeningen in de micropaleonto-
logie . . . . . . . . . . . . . . . . . N. op afspraak: 3(Luurjjaar Rozier, 6 

8. Bodemkuride ...........• .'IN. op afspraak: 30 uur/jaar - Rozier, 6 

8' Praktische oefeningen in de bodemkunde . N. 
- · -- - ---

op afspraak: 30 uur/jaar · 
-------

Rozier, 6 
---· 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I doruierdag I vrijdag, I zaterdag I 
B. Fysisch-chemische richting 
I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 

1. De kristallografie W. DEKEYSER op afspraak: 15 uur/jaar 

1' Praktische oefeningen in de kristallografie. W. DeKEYSER op afspraak : 30 uur/jaar 

2. De petrografie . A. HACQ.UAERT 14!-15! ; 

2' Praktische oefeningen in de petrografie A. HACQ.UAERT 15!-16t 

3. De aardkunde . R. MARECHAL 9-10 

3' Praktische oefeningen in de aardkunde R. MARECHAL 14-16 (1) 

4. De delfstofkunde . W. DEKEYSER op afspraak: 15 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen in de delfstofkunde W. DEKEYSER op afspraak: 30 uur/jaar 

5. Praktische oefeningen in de aardkundige I 

opnamen . R. TAVERNIER 12 woensdagen: 90 uur/jaar 

6. De toegepaste aardkunde . N. 9-10 

6' Praktische oefeningen in de toegepaste aard-
kunde . ' . N. 10-11! 

-

I 
(1) = eerste halfjaar. 

P"' laat.:s 

Krijgslaan _, LOS 

KrijgsLaaiL, ){ 05 

Rozier-_,6 

Rozier-_,6 

Rozier, 6 

Rozie:r::-, 6 

KrijgsJ.aa:o., 105 

Kr ij gs.laa:o., 105 

Rozie:::r, 6 

Rozie::r, 6 

Rozier, 6 

-· 



" FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

26 Licentie-aard- en delfstofkunde, fysisch-chemische richting 

Leergangen 
I 

Titularis I =andag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

JI. GRONDIGE CURSUSSEN : 
1. De zuivere aardkunde R. MARECHAL op afspraak : 45 uur/jaar Rozier, 6 

1' Praktische oefeningen in de zuivere aard-
kunde R. MARECHAL op afspraak: 120 uur/jaar Rozier, 6 

2. De delfstofkunde . W. DeKEYSER op afspraak : 45 uur/jaar Krijgslaan, 105 

2' Praktische oefeningen in de delfstofkunde . W. DEKEYSER op afspraak: 120 uur/jaar Krijgslaan, 1 05 

- 3. De petrografie . .. . A. HACQ.UAERT op afspraak : 45 uur/jaar Rozier, 6 
<.0 
-.) 3' Praktische oefeningen in de petrografie A. HACQ.UAERT op afspraak : 120 uur/jaar Rozier, 6 

4. De toegepaste aardkunde . w. DE BREUCK op afspraak : 45 uur/jaar Rozier, 6 

4' Praktische oefeningen in de toegepaste aard-
kunde w. DE BREUCK op afspraak : 120 uur/jaar Rozier, 6 

5. De kristallografie. W. DEKEYSER op afspraak : 45 uur/jaar Krijgslaan, 105 

5' Praktische oefeningen in de kristallografie . W. DEKEYSER op afspraak : 120 uur/jaar ~rijgslaan, 105 
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Leergangen 

1. Een overzicht der wijsbegeerte (partim: 
logica en zedenleer) 

2. Een ~verzic~t der wijsbegeerte (partim: 
zielkunde) . . . . . . . . . . . . . . 

3. De proefondervindelijke natuurkunde ( 1 e d.) 
3' Praktische oefeningen over de proefonder-

vindelijke natuurkunde . . . . . . . . . 
4. De beginselen der analytische meetkunde en 

der infinitesimaalanalyse ( 1 e deel) . . . . 
4 Praktische oefeningen over de beginselen der 

analytische meetkunde en der infinitesimaal-
analyse ................ 

. 5. De beginselen der plantkunde ( 1 e deel : 
systematiek en morfologie) . . . . . . . 

5' Praktische oefeningen over de beginselen der 
plantkunde . . . . . . . . . . . . . . 

6. De beginselen der delfstofkunde .. 
6' Praktische oefeningen over de beginselen der 

delfstofkunde 
7. De beginselen· der algemene scheikunde . . 
7' Praktische oefeningen over de beginselen der 

algemene scheikunde . .. 
8. Inleiding tot de aardrijkskunde (partim : 

menselijke aardrijkskunde, 1 e deel) met inbe-
grip van praktische oefeningen (*) . . . . 

9. Inleiding tot de aardrijkskunde (partim: 
fysische aardrijkskunde, 1 e deel) . . . . . 

9' Praktische oefeningen over de inleiding tot de 

(1) 
(*) 

aardrijkskunde . . . . . . . . ._ . . . 

eerste halfjaar. 
cyclische leergang. 

I 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
' 

1 e Kandidatuur ·aardrijkskunde 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaürdag I Plaats 

E. VERMEERSCH 11!-13 (1) Blandijnberg, 2 

N. 10 -11!(2~ Blandijnberg, 2 
R. MOENS 11!-13 ( 1) 11!-13 (1) 11!-13 (1) Led., 35 

R. MOENS 14-18 (1) Led., 35 

]. THAS 
8!-9! (1) 
10!-11!(2) Led., 35 

]. THAS 14!-17 Led., 35 

]. MATON 8!-10 (1) 8!-10 (1) Led., 35 

]. MATON 14!-17 Led., 35 
A. HACQ.UAERT 10-11! (1) 11!-13 (2) Led., 35 

A. HACQ.UAERT 2 u. per jaarweek (in groepen) Rozier, 6 
M. DE SMET 10 -11!(1) 10 -11!(1) Plat., 22 

M. DE SMET 14-17 (1) Plat., 22 

F. SNACKEN 16-18 Coupure, 273 

R. TAVERNmR ' 10 -11!(1) Rozier, 6 

R. TAVERNmR 10 -11!(2) Rozier, 6 

(2) tweede halfjaar. 



~ 
0 
0 

Leergangen I 
1. De proefondervindelijke natuurkunde . 
1' Praktische oefeningen over de proefondervin-

delijke natuurkunde . . . . . . . . . . 
2. De beginselen der analytische meetkunde en 

der infinitesimaalanalyse (2e deel) . . . . 
2' Praktische oefeningen over de beginselen der 

analytische meetkunde en der infinitesimaal-
analyse . 

3. De beginselen der dierkunde 
3' Praktische oefeningen over de beginsden der 

dierkunde .............. 
4. De beginselen der plantkunde (2e deel : 

fysiologie) . . . . . . . . . . . . . . 
5. De beginselen der aardkunde en der fysische 

aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . 
5' Praktische oefeningen over de beginselen der 

aardkunde en der fysische ac:trdrijkskunde . 
6. Overzicht van de geschiedkundige kritiek 

in verband met vraagstukken uit de aard-
rijkskunde . . . . . . . . . . . . . . 

7. Inleiding tot de aardrijkskunde (partim : 
menselijke aardrijkskunde, 2e deel) met inbe-
grip van praktische oefeningen (*) . . . . 

8. Inleiding tot de aardrijkskunde (partim : 
fysische aardrijkskunde, 2e deel) . . . . . 

8' Praktische oefeningen over de inleiding tot de 
aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . 

(1) 
(*) 

eerste halfjaar. 
cyclische leergang. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur aardrijkskunde 

Titularis 1 maandag 1 dinsdag I woensdag I dorukrdag I vrijdag I zakTdag I Plc;;zat:s 

R. MOENS 11!- 13(2) 11!-13 (2) 11!- 13(2) Led.!» 35 

R. MoENS 14-18 (2) Led., 35 

J. THAS 14!-151(1) Plat., 22: 

j. THAS 15!-171(1) Plat., 2~ 
L. DE CoNINCK 10 -11!(1) . 10 -11!(1) 11!-13 (1) Univ., 1-4 

L. DE CONINCK 14-17 (1) Led., 35 

J. MATON 11!-12!(1) llt-12!(1) llt-121(1) Led., 35 

A. HACQ.UAERT 10-11! (2) 8!-10 (1) Rozier, ~ 
-

A. HACQ.UAERT geologische excursies (tot. ,30 u.) Rozier, ~ 

1 0-11!( 1) r 

A. VERHULST 10-12!(2) BlandijiLberg, 2 

' ,. 
F. SNACKEN 

- I 
16-18 Coupure, 273 

R. TAVERNIER 14 -15!(1) Rozier, 6 
----

R. TA VERNIER 14 -15!(2) . Rozier, 6 

(2) tweede halfjaar. 



rAGULIEII vAN DE WEIENSCHAPPEN 

1 e Licentie aardrijkskunde 

Plaats 

--
I maandag I dinsdag ! woensdag I donderdag I urijdag I zaterdag I Leergangen Titularis 

1. De wiskundige aardrijkskunde . P. DINGENS 8!-10 8!-10 Plat., 22 
--

Plat., 22 
1' Praktische oefeningen over de wiskundige 

aardrijkskunde ............ I P. DINGENS 10 -11!(2) 
--

2. De fysische aardrijkskunde (*) . . . . . . I R. TAVERNIER 10-12 Rozier, 6 
--

Rozier, 6 
2' Praktische oefeningen over de fysische aard-

rijkskunde (*) ............. IR. TAVERNIER 15-17 
I I --1---- I 1---

3. De aardrijkskunde van planten en dieren 
1 1 partim : de aardrijkskunde van de dieren I J. HuBLÉ 

~ 13' Praktische oefeningen over de aardrijkskun
de van planten en dieren, partim: de aard
rijkskunde van de dieren 

4. De aardrijkskunde van planten en dieren, 
partim: de aardrijkskunde van planten . 

4' Praktische oefeningen over de aardrijkskunde 
van planten en dieren, partim: de aardrijks-
kunde van planten .......... . 

]. HuBLÉ 

P. VAN DER VEKEN 

P. VANDER VEKEN 

L. DE SMET 

16-!-17:H1) 14-15! (1) 

15!-18!(1) 

16!-17!(2) 14-15t (2) 

6 dagen veldwerk en excursies (2) 

16-18- ~~-
s' Prakti~che oefeni.ngen over de menselijke . ~~----

aardnjkskunde ( ) . . . . . . . . . . L. DE SMET 14-16 ( 1) · I =-==1 1------l 

5. De menselijke aardrijkskunde (1e deel) (*) 

6. De aardrijkskunde der streken (I• deel) . . ,F. SNACKEN 8!-!0 I . 
6' Praktische oefeningen over de aardrijkskunde 

der streken . . . . . . . . . . . . . . F. SNACKEN 14-16 ( 1) I · ____ I 
~--1 I I 

( 1) eerste halfjaar. (2) - tweede halfjaar. 
(*) = cyclische leergang. 

Led., 35 
-

Led., 35 
--

Led., 35 
--

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 
--

Coupure, 273 

Coupure, 273 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Ie Licentie aardrijkskunde 

Leergangen Titularis maandag I ~insdag I woensdag I donderdag I 
7. De economische aardrijkskunde ( 1 e deel) ( *) I L. DE SMET 

7' Praktische oefeningen over de economische 
aardrijkskunde (*) . . . . . . . . . . . I L. DE SMET 

8. De staathuishoudkunde . . . . . . . . . I A. VLERICK 

10-11! 

14-16 (2) 

8!-10 (2) 
I I I· 1-

9. Een overzicht der statistiek 

fJ l(l] eerste halfjaar. 
cyclisc.he leergang. 

H. PICARD 

11!-13 (1) 
----

10-llt 

(2) tweede halfjaar. 

vrijdag I zakrdag I Plaats 

Blandijnberg~ 2 

Blandijnberg-, 2 · 

Plat., 22 

Univ., 12 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 
•' 

2e Licentie aardrijkskunde 

Leergangen I Titularis I TT~tJnndag I dinsdag I wo•nsdag I donderdag I vrijdag 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De fysische aardrijkskunde (2e deel) (*) R. TAVERNIER 10-12 

1' Praktische oefeningen over de fysische aard- -
rijkskunde ( *) R. TA VERNIER 15-17 -

2. De menselijke aardrijkskunde (2e deel) (*) L. DE SMET 16-18 
2' Praktische oefeningen over de menselijke 

aardrijkskunde ( *) L. DE SMET 14-16 (1) 
3. De aardrijkskunde der streken (2e deel) . F. SNACKEN 8!-10 -
3' Praktische oefeningen over de aardrijkskunde er-

der streken . F. SNACKEN 14-16 ( 1) 
4. De economische aardrijkskunde (2e deel) (*) L. DE SMET 10-llt 

-
4' Praktische oefeningen over de economische 

aardrijkskunde (*) L. DE SMET 14-16 (2) 
·-

II. GRONDIGE CURSUSSEN: één cursus, te 
kiezen uit: 

A. De fysische aardrijkskunde . - R. TA VERNIER 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 
B. De aardrijkskunde van planten en dieren, 

partim : de aardrijkskunde van dieren, met 
praktische oefeningen 

C. De aardrijkskunde van planten en dieren, 
partim: de aardrijkskunde van de planten 

D. De menselijke aardrijksku~de . 

E. De aardrijkskunde der streken 

F. De economische aardrijkskunde 

G. De fy~ica van de aardbol_(!~ de meteorologie 

(1 ) 
(*) 

eerste half} aar. 
cyclische leergang. 

-

]. HuBLE 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 

P. VAN DER VEKEN . 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 

L. DE SMET 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

F. SNACKEN 45 uur theorie+ 120 uur oefeningen/jaar 

L. DE SMET ~ 45 uur theorie + 120 uur oefeningen/jaar 

P. DINGENS 45 uur theorie+ 120 u?r_()efeningenfjaar 

(2) tweede halfjaar. 

I zaUrdag I Plaats 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, .2 

Coupure, 273 

Coupure, 273 

Univ., 14 

Univ., 14 

' Rozier, 6 

Led., 35 

Led., 35 

Blandijnberg, 2 

Coupure, 273 

B1andijnberg, 2 
Plat., 22 
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Leergangen I 
1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) . 

Z. De geschiedenis der opvoedkunde (wel in 
70-71 ) (+) 

3. De algemene methodenleer (niet in 70-71) (+) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim: aardrijkskunde (*) 

~ 

-

-

(*) = te volgen tijdens de ze licentie 
( +) = te volgen tijdens de 1 e of ze licentie 

( 1) = eerste halfjaar. 

FACULTEIT VAN DE WETÉNSCHAPPEN 
/ 

Aggregaat H.S.O. aardrijkskunde 

Titularis 1 maandag 1 dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterd~g I _pl!aats 

R. VERBIST 17-19 (1) BlancLijiJ.berg, ~ 

R. PLANCKE 17-19 Blancl.ij:mberg, 2 
-

]. HosTE 
I 

tien lessen van 1-! u. Plat., 2 2 

F. SNACKEN 9-10 (1) Couptu.-e, 273 

. -
I 

I 

.. 
-



~ 
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Leergangen I 
1. Een overzicht der wijsbegeerte (partim: 

logica en zedenleer) 
2. Een overzicht der wijsbegeerte (partim: 

zielkunde) 
3. De proefondervindelijke natuurkunde (1 ed.) 
3' Praktische oefeningen over de proeC . .mdervin-

delijke natuurkunde . . 
4. De beginselen der analytische meetkunde en 

der infinitesimaalanalyse { 1 e deel) . . . . 
4' Praktische oefeningen over de beginselen der 

analytische meetkunde en.der infinitesimaal-
analyse ................ . 

5. De beginselen der dierkunde (1 e deel: in-
vertebraten) . . . · . . . . . . . . . . 

5' Praktische oefeningen over de beginselen der 
dierkunde 

6. De beginselen der plantkunde (1 e deel: sys-
tematiek en morfologie) 

6' Praktische oefeningen over de beginselen der 
plantkunde . 

7. De beginselen der delfstofkunde 

7' Praktische oefeningen over de beginselen der 
delfstofkunde 

8. De algemene scheikunde (partim: anorga-
nische) . 

8' Praktische oefeningen over de algemene 
scheikunde(*) . . . . . . . . . . . . 

( 1) = eerste halfjaar. 
( *) = naargelang de groep. 

FACULTEIT VAN DE \VETENSCHAPPEN 
I 

1 e Kandidatuur biologie 
I 

Titularis ' I maandag I dinsdag I woensdag I daruierdag I vrijdag I zaUrdag I Plaats 

I -
E. VERMEERSCH 11-!-13 (1) j Blandijnberg, 2 

N. 10 -11-!(2) Blandijnberg, 2 
R. MoENs !!!~_13 (1) 11-!-13 (1) 11-!-13 ( 1) Led., 35 

R. MoENs 14-18 Led., 35 
-

J. THAS 
8-!- 9-! (1) 

10!-11-!(2) : Led., 35 -

J. THAS 14-!-17 J Led., 35 
10 -11-!(1) 1 o -11 H 1) 11 !- 13 ( 1) 

L. DE CONINCK (van de 1 e töt en met de we week) Univ. , 14 

L. DE CoNINCK 14-18 (1) Led., 35 
-

j. MATON 8-!-10(1) 8!-10(1) Led., 35 

.J. MATON 14-!-16-! Led., 35 
A. HA.CQ.UAERT 10- 11-!(1) l Rozier, 6 I 

" - -
A. HACQ.UAERT 30 uur/jaar (in groepen) . Rozier, 6 

Z. EECKHAUT 8-!-10 I I I 8
!-10 I I (1) of(2) 10- 11-!(1) Led., 35 

-

Z. EECKHAUT 4 uur per week, het ganse jaar door. Ltd., 35 
--

(2) tweede halfjaar. 



~ 
0 
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· Leergangen 

1. De proefondervindelijke natuurkunde (2e d.) 
1' Praktische oefeningen over de proefondervin-

delijke natuurkunde 
2. De beginselen der analytische meetkunde en 

der infinitesimaalanalyse (2e deel) 
2' Praktische oefeningen over de beginselen der 

analytische meetkunde en der infinitesimaal-
analyse . 

3. De beginselen der plantkunde (2e deel: 
fysiologie) 

3' Praktische oefeningen over de beginselen der 
plantkunde (*) .. . 

4. De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde 

4' Praktische oefeningen over de beginselen der 
aardkunde en der fysische aardrijkskunde . 

5. De algemene scheikund~ (partim: organische) 
5' Praktische oefeningen over de algemene 

scheikunde 
6. De beginselen der dierkunde ze deel: 

vertebraten . .· 
6' Praktische . oefeningen over de beginselen 

der dierkunde . 
7. De aanvullingen der dierkunde. 
7' Praktische oefeningen over de aanvullingen 

der dierkunde . 
8. De aanvullingen der plantkunde (partim : 

systematiek en morfologie) met inbegrip van 
de praktische oefeningen 

9. De aanvullingen der plantkunde (partim: 

(1) 
(*) 

genetica 

eerste halfjaar. 
naargelang de groep. 

--

I 

' FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN - -

2e Kandidatuur biologie -

Titularis I mmmdag I dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag _i zaterdag I Plaats 

R. MoENS 11:!-13 (2) 11:!-13 (2) 111:!-13 (2) 1 Led., 35 

R. MoENS 14-18 (2) Led., 35 
~ 

]. THAS 14!-15!( 1) Plat., 22 

/ 

]. THAS 15!-17:!(1) Plat., 22 
11:!-12:! 11:!-12t --rrr--12:! 

]. MATON (van de 1 e tot en met de JOe week) Led.~ 35 

]. MATON 14:!-16! Led., 35 
-

A. HACQ.UAERT 10 -11:!(2) 
/ 

Rozier, 6 
-

A. HACQ.UAERT geologische excursies (tot. 30 u.) Rozier, 6 
M. VERZELE 10 -11!(1) 10 -11!(1) 1 10 -11!(1) Plat., 22 

M. VERZELE 14-18 (1) Plat., 22 
10-1lt (3) 10-11!(4) llt-13 (4) 

L. DE CONINCK Univ., 14 -~ 

L. DE CoNINCK 14-18 (1) Led., 35 
L. DE CONINCK 8:!-9-! Univ., 14 

L. DE CoNINCK - 14-18(2) Led., 35 

\ 

J. MATON 8t-10 (2) Led., 35 -

J. MATON 9-11 (2) Led., 35 
--

(2) 
(3) 

tweede halfjaar. 
(van de 11e tot en met de 15e week). 

(4) =(van de 11 e tot en met de 25e week a . 
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FACULTEIT VAN DE -WETENSCHAPPEN 

Ie Lice~tie dierkunde 

Leergangen Titularis 

1. De morfologie der dieren, partim : ontleed-
kunde, 1 e deel . . . . . . . . . . . . . I L. DE CoNINCK 

1' Praktische oefeningen over de morfologie der 
dieren, partim : ontleedkunde . . . . . . I L. DE CoNINCK 

2. De morfologie der dieren, partim: weefsel-
leer en embryologie . . . . . . . . . . I K. DIERICKX 

2' Praktische oefeningen over de morfologie der 
dieren, partim : weefselleer en embryologie I K. DIERICKX 

I maandag I dinsdag I woensdag I denderdag I vrijdag I zàterdag I Plaats 

s 
11> 
11> 
::l 
0.. 
11> 

(IQ 

~ 

8!-9i I I I Univ., 14 

elke namiddag van de 1 oe tot en met de "14e week 
(90 uur/jaar) I Univ., 14 

9-11 Godsh., 4 

11-13 Godsh., 4 

~I 3 D f . 1 . d d" . 1 I I . e ys10 og1e er Ieren, partlm : a gemene 
0 

& 
g. 

__ [ I 10-11! fysiologie . G. VANGREMBERGEN 

3' Praktische oefeningen over de fysiologie der 
dieren, partim: algemene fysiologie .... I G. VANGREMBERGEN 

4. De fysiologie der dieren, partim: algemene 
biochémie. . . . . . . . . . . . . . . I L. MASSART 

4' Praktische oefeningen over de fysiologie der 
dieren, partim: algemene biochemie . . . L. MAsSART 

5. De fysiologie der 'dieren, partim : bijzondere 
biochemie. . . . . . . . . . . . . . . L. V ANDENDRIESSCHE 

0 
~ 
0.. 
('b 

::l 
< 
0 
0 
o; 

~ 
8 
;1 
~· 
Vl 

elke namiddag van de 1 e tot en met de se week 
(90 uur/jaar) 

Led., 35 

Led., 35 

8!-10 (1) I Led., 35 

elke namiddag van de 6e tot en met de 7e week 
(90 uurfjaar) Led., 35 

8!-10 (2) I Led., 35 

Led., 35 1-6. De fysiologie der dieren, partim : genetica ·IJ. ScHELL_ 1 I I I : l--------1 8!-9! 

( 1) eerste halfjaar. 
(2) = tweede halfjaar . 

...... 
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. Leergangen I 
6 1 Praktische oefeningen over de fysiologie der 

dieren, partim : genetica 

7. De recologie der dieren met inbegrip van de 
dierenaardrijkskunde . 

71 Praktische oefeningen over de recologie der 
dieren, met inbegrip van de dierenaard-
rijkskunde. 

8. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
dierlijke paleontologie, partim : stelselmatige 
dierkunde deel : invertebraten . . . . . . 

ar Praktische oefeningen over de stelselmatige 
dierkunde met inbegrip van dierlijke pale-
ontologie, partim : stelselmatige dierkunde, 
deel : invertebraten. . . . . . . . . . . 

-· 
9. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 

de dierlijke paleontologie, partim·: stelsel-
matige dierkunde, deel : vertebraten . . . 

9 1 Praktische oefeningen over de stelselmatige 
dierkunde, met inbegrip van de dierlijke 
paleontologie, partim: 
kunde, deel: vertebraten 

stelselmatige dier-

10. De stelselmatige dierkunde, met inbegrip 
van de dierlijke paleontologie, partim : 
dierlijke paleontologie . . . . . . . . . 

FACUL TElT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Ie Licentie dierkunde 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I Plaat~ 

elke namiddag van de Se en de ge week 
J. ScHELL (30 uurjjaar) Led., 35 

!3 J. HUBLÉ Pl 10!-11! Led., 35 
Pl 

". :::1 
0... elke namiddag van de 24e en de zse week -Pl aq (30 uur/jaar) 
<: J. HUBLÉ 0 één week veldwerk - Led., 35 
0 
'"1 
0" ·' 
('1) 

:::1"' 
0 

L. DE CONINCK ~ 9!-10! Univ., 14 0... 
('1) 

:::1 
<: 
0 
0 
'"1 elke namiddag van de 15e tot en met de 20e week 

L. DE CoNINCK ('1) (80 uur/jaar) Univ., 14 x 
(") 

~ 
'"1 en ;:;· 
en 

L. DE CONINCK 10!-11! Univ., 14 

elke namiddag van de 21 e tot en met de 23e week 
L. DE CoNINCK (40 uur/jaar) Univ., 14 

l 

I 
. 

J. DE HEINZELIN 9-10 
I 

Rozier, 6 

-
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

-

2e Licentie dierkunde, morfologisch-systematische richting 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I d.onderdag I vrijdag I zaterdag I 
A. Morfologisch_-systematische .richting I 

I 

J. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De morfologie der dieren, partiro: ontleed- . 

kunde L. DE CoNINCK 11 t- 13 
1 1 Praktische oefeningen over de morfologie der 

L. DE CoNINCK 
elke namiddag van de 3e tot en met de 7e week 

dieren, partiro: ontleedkunde (90 uur/jaar) 
2. Pe morfologie der dieren, partiro : weefsel-

K. DIERICKX leer en embryologie 9!-10! 
21 Praktische oefeningen over de morfologie der 

K. DIERICKX s dieren, partit;n : weefselleer en embryologie . 
Pl 1 0t-12t 

3. De cecologie der dieren, met inbegrip van de Pl 

J. HUBLÉ 
::s 

9-10 dierenaardrijkskunde . 0.. 
Pl 

3' Praktische oefeningen over de cecologie der aq 

dieren, met inbegrip van de dierenaard- < elke namiddag van de 1 e en de 2e week 0 

rijkskunde. J. HUBLÉ 0 (30 uur/jaar) '"'! 

4. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
0"' 

I I I 
I 

Cl 
:::;' 

de dierlijke paleontologie, partiro : stelsel- 0 

matige dierkunde, deel : invertebraten. . . L. DE CoNINCK ~ 9!-11! \ 

0.. I 
4' Praktische oefeningen over de stelselmatige 

Cl 
::s 

dierkunde, met inbegrip van de dier- < 
0 

lijke paleontologie, partiro : stelselmatige 0 elke namiddag van de Be tot en met de 11 e week 
'"'! 

dierkunde, deel : invertebraten L. DE CoNINCK · Cl (60 uur/jaar) 
5. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 

x 

I 11H2t I I I 

(") 

~ 
de dierlijke paleontologie, partiro : stelsel- '"S 

tl' 

matige dierkunde, deel : vertebraten L. DE CONINCK (;;" 
tl' 

5' Praktische oefeningen over de stelselmatige 
dierkunde, met inbegrip van de dierlijke 
paleontologie, partiro : . stelselmatige dier- elke namiddag van de 12e tot en met de }4e week 
kunde, deel: vertebraten L. DE CoNINCK (60 uur/jaar) 

6. De stelselmatige dierkunde met inbegrip van 
de dierlijke paleontologie, partiro : dierlijke 
paleontologie j. DE HEINZELIN 11-12! 

6' Praktische oefeningen over de stelselmatige 
dierkunde, . met inbegrip van de dierlijke 
paleontologie, partiro: dierlijke paleontologie j. DE HEINZELIN 11-12! 

- --
I 

. Plaats 

Univ., 14 

Univ., 14 

Godsh., 4 

Godsh., 4 

Led., 35 

Led., 35 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

Rozier, 6 

Rozier, 6 





r, FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN -

2e Licentie dierkunde, m~rfologisch-systematische richting 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I Plaats 

III. CuRsussEN NAAR KEUZE : 
s 
$)) 
$)) 

één cursus te kiezen uit: ~ 

1. Radiobiochemie C. VAN SuMERE 0.. dag en uur later te bepalen- 30 uur/jaar Led., 35 $)) 
()Q 

2. Parasitologie G. VANGREMBERGEN < dag en uur later te bepalen- 30 uur/jaar Led., 35 0 
0 .., 

3. Endocrinologie K. DIERICKX 0" 18-19 I I I I Godsh., 4 - Cl 
::r 
0 

4. Nematologie. L. DE CONINCK ~ dag en uur later te bepalen- 30 uur/jaar Univ., 14 0.. 
Cl 

5. Histochemie. R. VERCAUTEREN 
~ 

dag en uur later te bepalen - 30 uur/jaar Casinopl., 21 < 
J\.:) 0 

6. Natuurbehoud . 
0 

dag en uur .later te bepalen - 30 uur/jaar ]. HUBLÉ .., Led., 35 
Cl 

f-- - >< 
7. Oecologie der planten met plantenaardrijks- ("') 

I 8!-10 Led., 35 .., 
kunde P. VAN DER VEKEN s:: 1 e tot 20e week (I) 

I ;:;· 
8. een verplichte cursus uit het programma der 

en 

2e lic: dierkunde fysiologisch-biochemische 
richting. . 

I--· 

I 

-



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen 

A. Fysiologische-biochemische richting: 
l. VERPLICHTE CURSUSSEN : 

Titularis 

1. De fysiologie der dieren, partim : algemene 
fysiologie . . . . . . . . . . . . . . . I G. VAN GREMBERGEN 

1' Praktische oefeningen over de fysiologie der 
dieren, partim : algemene fysiologie . . . . I G. VAN GREMBERGEN 

I maandag 1. dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

10-13 

elke namiddag van de 1 e tot en met de 7e week 
(135 uur/jaar) 

I 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

2. De fysiologie der dieren, partim : algemene I 
biochemie . . . . . . : . . . . . . . . L. MAssART 8-9 I . I I 

1 
• 

~ 2' Praktische oefeningen over de fysiologie der _elke namiddag van de Be tot en met de ~Oe week 

Led., 35 

:::: dieren, partim: algemene biochemie . . . L. MASSART , ' (45 uur/jaar) 
'"" ' I 1-

3. De fysiologie der dieren, partim : bijzondere I 

biochemie. . . . . . . . . . . . . . . L. V ANDENDRIESSCHE 9-11 ( 1) 
1 

3' Praktische oefeningen over de fysiologie der , elke namiddag van d_e_1_3_e_t_o_t ~n met de 
1
16e week 

1 
• 

- dieren, partim: bijzondere biochemie . . . L. VANDENDRIESSCHE (60 uur/jaar) 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

4. De fysiologie der dieren, partim : moleculaire 
biologie. . . . . . . . . . . . . . . . I W. FrnRs 11-12 Led., 35 

4' Praktische oefeningen over de fysiologie der 
dieren, partim : moleculaire biologie . . . I W. FIERS 

elke namiddag van de 11 e tot en met de '12e week 
(30 uur/jaar) I Led., 35 

5. De fysiologie der dieren, partim : micro-
biologie . . . . . . . .. . . . . . . . . I J. DE LEY 8-!-9:! Casino-pl., ~ 1 

1------------------1 I 1---·-· I 1--·--1 I I 

(1) eerste halfjaar. maandag voorbehouden voor excursies 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

/ ze Licentie dierkunde., fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dimdag ·1 woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 
~ 

I 
' 

II. GRONDIGE CURSUSSEN : . 
één cursus te kiezen uit: ~ 

1. De fysiologie der dieren, partim : algemene I 

fysiologie . G. VAN GREMBERGEN llt-13 Led., 35 

1 1 Praktische oefeningen over de fysiologie der elke namiddag van de l7e toi en met de 23e week 
dieren, partim : algemene fysiologie . . . . G. VANGREMBERGEN (120 uur/jaar) Led., 35 

2. De fysiologie der dieren, partim: algemene ' 

biochemie. L. MASSART 10-llt Led., 35 
I s 

.t-,:) 
1--' 

<.JO 

2 1 Praktische oefeningen over de fysiologie der 
;u 

elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 
.. 

;u 
::l dieren, partim : algemene biochemie L. MASSART 0.. (120 uur/jaar) · Led., 35 
;u -- ()'q 

3. De fysiologie der dieren, partim: bijzondere <: 
oiochemie. L. V ANDENDRIESSCHE 0 10-llt Led., 35 0 

'"I er 
31 Praktische oefeningen over de fysiologie der C1) 

elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week ~ 
dieren, partim : bijzondere biochemie . L. V ANDENDRIESSCHE 0 (120 uurfjaar) Led., 35 ~ 

0.. --I I I I 
4. De fysiologie der ;lieren, partim : ge'?-etica . ]. SCHELL 

C1) 

::l 8-9! Led., 35 
----------- <: 

41 Praktische oefeningen over de fysiologie der 
0 
0 elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 

]. SCHELL 
'"I 

dieren, partim : genetica . . . . . . . . C1) (120 uur/jaar) Led._, 35 x r---- (Î 

5. De fysiologie der dieren, partim: moleculaire ~ 
'"I 

w. FIERS en 
biologie. ;:;· 8-9! Led., 35 

en 

51 Praktische oefeningen over de fysiologie der 
w. FIERS 

elke namiddag tijdens het tweede semester 
dieren, partim : moleculaire biologie (120 uurfjaar) Led., 35 

6. De fysiologie der dieren, partim : micro-
I 

biologie ]. DE LEY I 8-9! Casino pl., 21 

6 1 Praktische oefeningen over de fysiologie der 
]. DE LEY 

I elke namiddag van de 17e tot en met de 23e week 
dieren, partim : microbiologie . . . . . . / (120 uurfjaar) Casinopl., 21 

- - --- - -- - I 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

ze Licentie dierkunde, fysiologisch-biochemische richting 
I 

Leergangen ·Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 1· zaterdag ~laats 

7. De fysiologie der dieren partiro : radio
biochemie. . . . . . . . . . . . . . . I N. 

1- I I 7' P~aktische ~efening~n <?ver de. fysiologie der 
dteren, partlm: radwbwchem1e . . . . . N. 

8. De fysiologie der dieren, partiro : histo
chemie . 

8' Praktische oefeningen ov~r de fysiologie der 
dieren, partiro : histochemie . 

N. 

N. 

s 
~ 
11> ::s 
~ 

Je; 

45 uur/jaar 
I 1----- -------------~ 

120 uur/jaar 

45 uur/jaar 
----------------------------------1 ~ 

120 uufrjaar 
"-=>I I- I 

~ 
0 
'"I 
r::r 
n 
::T 

-- 1------------~--~ ...... 
~ 

I 

III. CuRsussEN NAAR KEUZE : 
één cursils te kiezen uï't : 

1. Radiobiochemie 

2. Parasitologie 

3. Endocrinologie 

4. Nematologie. 

5. Histochemie . 

6. Natuurbehoud . 

c. VAN SUMERE 

G. VANGREMBERGEN 

K. DIERICKX 

L. DE CONINCK 

R. VERCADTEREN 

J. HUBLÉ 

7. Oecologie der planten met plantenaard-
rijkskunde ............... I P. VAN DER VEKEN 

g 
~ g 
< 
0 
0 
'"I 

~ 
(") 

~ 
'"I 
Cl> ;:;· 
Cl> 

dag en uur later te bepalen-- 30 uur/jaar 

dag en uur later te bepalen -- 30 uur/jaar 

Led., 35 

Led., 35 

18-19 1-----1 I I I Godsb., 4 

dag en uur later te bepalen-- 30 uur/jaar Univ.~ 14 

dag en uur later te bepalen -- 30 uur/jaar Casin.opl., 21 

dag en uur later te bepalen-- 30 uur/jaar Led., 35 

I 

-1-----~~ . I 8!-10 ---

--~~---. ____ . ________ (_I e_-2_o_e_w_e_ek_._) I L_ed_._' _3_5 ___ ----11 

8. één verplicht vak uit het programma der 2e licentie dierkunde, morfologisch-systematische richting. 



- - - -
FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie plantkunde 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I. vrijdag I zaurdag I Plaats 

1. Morfologie der planten (ontleedkunde, 
I I I I I weefselleer, embryologie) (* ) . P. VAN DER VEKEN 8!-10-!- Led., 35 

1' Praktische oefeningen over de morfologie der 

I I 
planten (ontleedkunde, weefselle~r, embryo-

P. VAN DER VEKEN 14-15! 
( + 20 uur per week van de 1 e tot en 

logie) (* ) . . . . . . . . . . . . . . . - met de 6e week) Led., 35 -
2. Fysiologie der plan ten, partim : algemene 

9! -11 (1) I fysiologie . . . . . . . . . . . . . . . J. MATON l s!-10 (1 ) l st-9! (1) I I Led. , 35 
2' Praktische oefeningen over de fysiologie der 20 uur per week van de 12·e tot en met de 21 e week 

planten, partim: algemene fysiologie . . . ]. MATON (2 weken vacantie af te trekken) Led., 35 
3. Fysiologie der planten, partim: biochemie C. VAN SuMERE 11-12 I 11-12 I I I I Led., 35 

1'-.:) -C,;1 

3' Praktische oefeningen over de fysiologie der 
planten, partim: biochemie . c. VAN SUMERE 20 uur per week van de s e tot erf met de 11 e week Led., 35 

4. Fysiologie der planten, partim: microbiologie ]. DE LEY .I I I I 10!-12 I Led., 35 
4' Praktische oefeningen over de fysiologie der 

planten, partim : miOFobiologie . . . . . . ]. DE LEY 20 uur per week van de 26e tot en met de 31 e week Led., 35 
5. Stelselmatige plantkllil.de, met inbegrip van I I 

I 

de paleontologie der ·planten, partim :stelsel-
matige plantkunde ( thallofyten, bryofyten, 
pteridofyten, speDmatofyten) (* ) . . . . . P. VAN DER VEKEN 8!-10! Led., 35 

S' Praktische oefeningen over de stelselmatige 
plantkunde (met inbegrip van de paleonto-
logie der planten, partim: stelselmatige l 

plantenkunde (thallofyten, bryofyten, pteri-
P. VAN DER VEKEN 10-12 dofyten, spermatofyten + 3 weken excursies) Led., 35 

6. Plantenpaleontologie . j. DE HEINZELIN -10-11 (1 ) Led., 35 
7. Oecologie der planten met plantenaardrijks- .. 

kunde P. VAN DER VEKEN ; 8!-10 Led., 35 
7' Praktische oefeningen over de recologie der 

planten met inbegrip van de plantenaard-
P. VAN DER VEKEN (of 2 weken excursies) aardrijkskunde . . . . . . . . . . . . . Led., 35 



1'-:) ,...... 
O'l 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

ze Licentie plantkunde~ Iilorfologisch-systematische richting 

Leergangen I I Titularis I maandag I dinsdag · I woensdag I donderdag I vrijdag .1 zaterdag I 

A. Morfologisch- syste~atische richting 
... - -t 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. De morfologie der planten (o·ntleedkunde, . , 

weefselleer, embryologie) .P. VAN DER VEKEN 8!--10 
1' Praktische oefeningen over de morfologie der 

"' planten (ontleedkunde, weefselleer, embryo-
P. VAN DER VEKEN I logie). 17-18 I 10-12 

2. De fysiologie der planten, partiro: micro-

I biologie ]. DE LEY 8!-9-1 (15 uur per jaar) 
2' Praktische oefeningen over de fysiologie der elke namiddag der 14e week 

plante.J?., partiro : microbiologie. . . . . . ]. DE LEY ----- (20 uur per jaar) 
3. De cecologie der planten, met inbegrip van 

de plantenaardrijkskunde . P. VAN DER VEKEN 101-11!(1) 
4. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip 

van de paleontologie der planten, partiro : 
stelselmatige plantkunde (thallofyten, bryo- -
fyten, pteridofyten, spermatofyten) P. VAN DER VEKEN 1 Ot-12 

------ -----
4' Praktische oefeningen over de stelselmatige 

plantkunde, met inbegrip van de paleonto-
logie der planten, partiro: stelselmatige 
plantkunde (thallofyten, bryofyten, pterido- I ~ 

fyten, spermatofyten) . P. VAN DER VEKEN 14-17 ! 

5. De stelselmatige plantkunde, met inbegrip j. DE HEINZELIN I van de paleontologie der planten, partiro: 
paleontologie der planten . DE BRAUCOURT I 14-151 - ___ .. _ 

5' Praktische oefeningen over de stelselmatige 
plantkunde, met inbegrip van de paleon1o- j. DE HEINZELIN 
logieder planten, partiro: paleontologie der DE BRAUCOURT 
planten 14-15! 

-------- - -- -- ---- - ·-------

( 1) eerste halfjaar. 

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
-- ·--

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
-



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

- 2e Licentie plantkunde" morfologisch-systematische richting 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrydag I zaUrdag I Plaats 

II. GRONDIGE CURSUSSEN : 

één cursus te kiezen uit: .. 
1. De morfologie der planten P. VAN DER VEKEN 1 Ot-12 Led., 35 

1' Praktische oefeningen P. VAN DER VEKEN I 14-18 Led., 35 

2. De stelselmatige plantkunde, partim: stelsel-
matige plantkunde (thallofyten, bryofyten, ;, 

pteridofyten, spermatofyten) . P. VAN DER VEKEN 8!-10 Led., 35 

.!'.:) 
2' Praktische oefeningen .. . P. VAN DER VEKEN 14-18 Led., 35 

........ 
'-.) 3. De stelselmatige plantkunde, partim : plan- j. DE fuiNZELIN 

tenpaleontologie . D E BRAUCOURT 10!-12 Rozier, 6 
~ 

3' . Praktische oefening en j. DE HEINZELIN 
1 

DE BRAUCOURT 14-18 Rozier, 6 

4. D e stelselmatige plantkunde~ partim: eco-
logie . N. I 45 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen N. 
1. 

120 uur/jaar 

5. De stelselmatige plantkunde, partim: fyto-
geografie . N. 45 uur/jaar 

-
5. Praktische oefeningen N. 120 uur/jaar 

I 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN ; 

I 

ze Licentie plantkunde, morfologisch-systematische richting 
I 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dimdag I woensdag I donderdag 1· vrijdag I zaterda~ I Pla at.• 

--
III. CuRsussEN NAAR KEUZE : 

twee cursussen te kiezen uit: 
1. Genetica . ]. ScHELL dag en uur later te bepalen (30 uur/jaar) Led., 35i 

2. Radiobiochemie . c. VAN SUMERE op woensdag uur later te bepalen (30 uur/jaar) Led., 35i 

3. Natuurbehouq ]. HUBLÉ dag en uur later te bepalen (30 uur/jaar) Led., 35i 

4. Oecologie der dieren met dierenaardrijks-
kunde ]. H u BLÉ 101-llt Led., 35i 

~ ..... 
co 

5. Bodemkunde j. AMERYCKX dag en uur later te bepalen (30 uurjjaar) Led., 35i 

6. Plantenecologie N. 30 uur/jaar 

7. Plantenziektenleer . .. . N. 30 uur/jaar I 

8. Histochemie N. 30 uurjjaar 



FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN I 

2e Liceatie plantkunde) fysiologisch-biochemische richting . 
Leergangen 

I 
Titularis I maandag I dinsdag I ;.oensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

I 
I 

I 

B. Fysiologisch - biochemische richting 
~ 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN; 
1. De fysiologie der planten, partim : algemene 

j. 'MATON 
lOt-12 lOt-12 

fysiologie . (1) (1) Led., 35 

1' Praktische oefeningen over de fysiologie der elke namiddag van de 12e tot en met de 15e week 
planten, partim: algemene fysi~logie . J. MATON (80 uur/jaar) Led., 35 -

2. De fysiologie der planten, partim: biochemie c. VAN SUMERE 9
-
10 I I . I 9

-
10 I _ I Led., 35 

2' Praktische oefeningen over de fysiologie der elke namiddag van de 1 e tot en met de se week 
~ planten, partim: biochemie . C. VAN SuMERE (100 uurfjaar) Led., 35 -<.0 

3. De fysiologie der planten, partim : microbio-
logie . J. DE LEY 8t-9! (2) Led., 35 

3' ,Praktische oefeningen over de fysiologie der elke namiddag van de Be en ge week 
planten, pattim : microbiologie. J. DE LEY (40 uur/jaar) Led., 35 

4. De fysiologie der planten, partim: molecu-
laire biologie w. FIERS 10-11 Led., 35 

4' Praktische oefeningen over de fysiologie der elke namiddag van de 6e en 7e week 
planten, partim: moleculaire biologie W. FIERS (30 uurfjaar) Led., 35 

II. GRONDIGE CURSUSSEN: 
één cursus te kiezen uzt: , 

1. De fysiologie der planten, partim : algemene 
fysiologie . J. MATON 9-12 (2) Led., 35 

1' Praktische oefeningen J. MATON 14-18 (2) 14-18 (2) Led., 35 
: --

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 



N 
.!'.:) 

0 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie plantkunde, fysiologisch-biochemische richting 

Leergangen 
I 

Titularis I ~ndag I dinsdag I woensdag I dunderdag I 
2. De fysiologie de~ planten, partim: biochemie c. VAN SUMERE 

I 

2' Praktische oefeningen C. VAN SuMERE 14-18 (2) 

3. De fysiologie der· planten, partim: micro-
biologie ]. DE LEY . 

3' Praktische oefeningen ]. DE LEY 
I 

14-16 

4. De fysiologie der planten, partim: mole-
culaire biologie N. 45 uurjjaar 

4 ' Praktische oefeningen N. ' 120 uur/jaar 

5. De fysiologie der planten, partim: algemene 
45 uur/jaar genetica N. 

5' Praktische oefeningen N. 120 uurjjaar 

6 .. De fysiologie der planten, partim : radio-
biochemie. N. 45 uur/jaar 

6 ' Praktische oefeningen .i N. 120 uur/jaar . 
7. D e fysiologie der planten, partim : histo-

chemie . N. 45 uur/jaar 

7' Praktische oefeningen N. 120 uur/jaar 

Z2) = tweede halfjaar. 

vrijdag I zaWJdag I Plaa-.s 

8!-10 Led., 35 

14-18 (2) Led., 35 

9!-11 Led., 35 

14-16 Led., 35 

-
... 

' 

. 



!'-:) 
!'-:) 

--
Leergangen I 

1. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) . 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (wel in 
70/71) (+) 

3. De algemene methodenleer (niet in 70/71) (+) 

4. De bijzondere methodenleer der vakken, die 
voorkomen op het programma der athenea, 
partim : biologie (*) . . . . . . . . . · . 

( 1) = eerste halfJaar. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Aggregaat H.S.o. · biologie I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donde:dag I 

R. VERBIST 117-19 (I) 

R. PLA.'\'CKE .. , 

I 
]. HosTE (tien lessen van 1t u.) 

r 

]. MATON ~ 

. \ 

\ 

-

vrijdag I ,aterdag I Plaats 

Blandijnberg, 2 

17-19 Blandijnberg, 2 

Plat., 22 
I 

10!-111(1) Led. , 35 
j 

' . ' 

I 

! 

i 

' 

~ 

: 

-



1\.:) 
1\.:) 
1\.:) 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur voorbereidend tot de veeartsenijkunde 

Leergangen 

J. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Een · overzicht der wijsbegeerte (I)artim : 

logica en zedenleer) . . . . . . . . . . . 
2. Een overzicht der wijsbegeerte, (partim: 

zielkunde) . . . . . . . . . . . . . . . 
3. De proefondervindelijke natuurkunde (IC 

deel) . 
3' Praktische oefeningen over de proefonder-

vindelijke natuurkunde . . . . . . . . . 
4. De beginselen der plantkunde (partim: 

s1:stematiek en morfologie) 
4' Praktische oefeningen over de beginselen der 

plantkunde . 
5 . . De beginselen der delfstofkunde 
5' ,Praktische oefeningen over de beginselen der 

delfstofkunde . . . . . . . . . . . . . 
6. De aanvullingen der plantkunde met prak-

tische oefeningen . . . . . . . . . . . . 
7. De algemene scheikunde (partim : anorga-

nische} . . . . . . . . . . . . . . . . 
7' Praktische oefeningen over de algemene 

scheikunde {*) 
Il. FACULTATIEVE LEERGANGEN: 

8. De beginselen der analytische meetkunde en 
der infinitesimaalanal1:se { 1 c deel} 

8' Praktische oefeningen over de beginselen der 

(1) 
(*) 

analytische meetkunde en der infinitesimaal-
analyse . 

eerste halfjaar. 
naargelang de groep. 

I T itularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I. vrijdag I zaterdag I 

E. VERMEERSCH 11 t -13 {I ) 

H. V ANDER EEGKEN llt-13 (2) 

R. MoENS 11!-13 {1) 11! -13 (1} 11!-13 {1} 

R. MOENS 14-18 {1} 

J. MATON 8!-10 {1} 8!-10 (1) 

1· MATON 14!-17 
A. HACQ.UAERT 10-11! (1 ) 11!-13 (2) 

A. HACQ.UAERT 2 u./jaarweek (*) -
J. MATON 8!-10 (2) ----

&\.-10 
Z. EECKHAUT 8!-10 (1} -of (2} 10-11! {1} 

Z. EECKHAUT 14-18 
8!-9! (1) 

J. THAS . llt-12!(2} 

J. THAS ---- 14!-17 - - - -

(2) tweede halfjaar. 

I 

I 

Plaats 

! 

Blandijnberg, 2 

Ac. Ziekenh. 
' 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

: 
Led., 35 

' Led., 35 
Led., 35 

Rozier, 6 l 

Led., 35 : 

I 

Led., 35 

Led., 35 - · 
i 

Rozier, 6 - · 
' Rozier, 6 ___ . _ 



,t...:) 
,t...:) 
(.>;) 

- FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

~ 

2e Kandidatuur voorbereidend t<!t de veeartsenijkunde 

Leergangen ·-

I Titularis ·I maandag I dinsdag I woensdag I dowkrdag I vrijdag 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
11!-13 (2)111!-13 (2) 1. De proefondervindelijke natuurkunde (Ze d.) R. MOENS llt-13 (Z) 

1' Praktische oefeningen over de proef onder-
vindelijke natuurkunde . R. MOENS 14-18 (Z) I 

--z. De beginselen der dierkunde · - . L. DE CoNINCK 10-llt(lj 10 -11!(1) 11!-13 (1) 

Z' Praktische oefeningen over de beginselen der 
dierkunde .. L. DE CoNINCK 14-17 (1) 

3. De beginselen der plantkunde (partim: 
fysiologie) ....... . . J. MATON llt-1Zt(l) 11!-lZt(l) llt-lZt(l) 

4. De beginselen der aardkunde en der fysische 
aardrijkskunde .... A. HA.CQ.UAERT 10-liHZ) 8!-10(1) 

4' Prakt~sche oefeningen over de beginselen der 
aardkunde en der fysische aardrijkskunde . A. HACQUAERT geologische excursies (tot. 30 u.) 

5. De aanvullingen der dierkunde L. DE CONINCK I 8!-9! (Z) I I I 
6. De algemenescheikunde (partim: organische) M. ANTEUNIS 10 -II!(l) I 0-11 t (I) 10-11! (1) 
6' Praktische oefeningen over de algemene 

scheikunde M. ANTEUNIS 14-18 (1) 
II. FACULTATIEVE LEERGANGEN: 

7. De beginselen der analytische meetkunde en 
_ der infinitesimaalanalyse (Ze deel) . . . . J. THAS .· 

14!-15!(1) 
T Praktische oefeningen over de beginselen der 

analytische meetkunde en der infinitesimaal-
analyse. J. THAS 15!-17!(1) I 

(1) eerste halfjaar. (Z) tweede halfjaar. 

I zaMTdag 1· Plaats 

l 

Led., 3.5 
; 

-- J 

Led., 35 
Univ., 14 

·---

Led., 35 

Led., 35 i 
I 

I 

Rozier, 6 I 

i 

Rozier, 6 

I Univ., 14 I 
I 

Plat., Z2 
r 

Plat., 22 
I 

: 

Plat., 2Z 

I i 
Plat., Z2 I - : 

I 

i 

j 



!'V 
!'V 
~· 

I , 

~(. 

Leergangen 
I 

1. Bodemmineralogie : 
a. deel : mineralogie van de zand- en leem-
fractie, met inbegrip van dè micropedologie 

b. deel : kleimineralen 

1' Oefeningen in verband met 1 a . 

Oefeningen in verband met 1 b 

2. Algemene bodemkunde . 

3. Bodemgenese, -morfologie en -classificatie 

3' Oefeningen . 

4. Regionale bodemkunde met oefeningen over 
bodemkundige opnamen 

4' Oefeningen . 

5. Geologie van de bodemvormende sedimenten 

5' Oefeningen . . . . 
6. Luchtfoto-interpretatie 

6' Oefeningen 

7. Praktische oefeningen over bodemanalyse 

8. Grondige studie van één der volgende vakken 
a. bodemmineralogie . . . . . . . . . . 

b. bodemgenese, -morfologie en -classificatie 

-----z regionale bodemkunde . 

d. geologie der bodemvormende sedimenten 

-

(2) = tweede halfjaar. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN J 
) 

Licentie in de bodemkartering 

·i maandag I I woensdag I donderdag I I zaûrdag I 
p 

Titularis dinsdag vrijdag Plaat-s 

; 

A. HACQUAERT 81;-10 Rozier, 6 
W. DEKEYSER 161;-17!(2) Krijgslaan --" 105 ' , 
A. HACQUAERT 10-11! ~ 

Rozier, 6 I ---- : W. DEKEYSER 17!-18!(2) KrijgslaaiL, 105 ! 

J. B. AMERIJCKX 8-t-10 ' Rozier, 6 : 
J. B. AMERIJCKX 10-11! Rozier, 6 

I 

J. B. AMERIJCKX 14-18 Rozier, 6 i 

R. TAVERNIER 10-11! 
[ 

Rozier, 6 I 

R. TA VERNIER dagen en 'uren later t~ ·bepalen (320 uur/jaar) Rozier, 6 
R. MARECHAL 

' 
10-11! Rozier, 6 

I 

R. MARECHAL 14-18 Rozier, 6 
F. SNACKEN 10-11t Coupure, 273 i 

: 
F. SNACKEN 14-16 Coupure, 273 l 

J. B. AMERIJCKX 30 uurfjaar Rozier, 6 

A. HACQUAERT 10-12(2) Rozier, 6 
J. B. AMERIJCKX 10-12(2) Rozier, 6 
R. TA VERNIER c 10-12(2) Rozier, 6 
R. MARECHAL _ - -1 10-12(2) Rozier, 6 I 

-- ---- -

I I 



tv 
tv 
C,;1 

Leergangen 

A. Voor de houders van het diploma van 
licentiaat in de scheikundige weten-
schappen, van burgerlijk scheikundig 
ingenieur, van scheikundig ingenieur of 
van ingenieur voor de scheikunde en 
voor de landbouwindustrieën : 

1. De biologische scheikunde 

2. De beginselen van cytologie en embryologie 

3. Praktische oefeningen over de beginselen 
van cytologie en embryologie . 

4. Evolutieleer . 

B. Voor de houders van het diploma van 
licentiaat in de dierkundige of in de 
plantkundige wetenschappen: 

5. Radioisotopentechnieken, partim: radio-
chemie 

6. Praktische oefeningen rádioisotopen tech-
nieken, partim : radiochemie 

7. Radioisotopen technieken, partim: radio-
biochemie . 

8. Praktische oefeningen over radioisotopen-
technieken, partim : radiobiochemie . 

9. Theoretische organische scheikunde 

(1) 
(3) 

eerste halfjaar. 
eerste vijf weken. 

I 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de moleculaire biologie 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

I 

L. MASSART 8i -10! 

K. DIERICKX 9-12(3) 

K. DIERICKX 14-17(4) 

j. DE HEINZELIN 10-11 ( 1) 
DE BRAUCOURT 

' . 

]. HosTE 9-10(5) 

alle vrije uren tijdens 14e-15e week van 2e semester 
]. HosTE 

c. VAN SUMERE 

C. VAN SuMERE 

M. ANTEUNis 

(30 uur/jaar) 

10 uur/jaar 

, 20 uur/jaar 

I I 
(4) = 6e-10e week. 
(5) = Je .. Joe week. 

8!-9! I I I 

Plaats 

~ 

Led. , 35 

Godsh , 4 

Godsh., 4 

Rozier, 6 

Proeftuinstr., 40 

Proeftuins tr. , 40 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 



~ 
~ 
0') 

Leergangen I 
10. Beginselen van fysische scheikunde . 

C. V oor alle studenten : 
11. Structuur van organische-macro-moleculen 

12. Praktische oefeningen over de structuur van 
organische macro-molec~len 

13. Moleculaire biologie. . .. 
14. Praktische oefeningen over moleculaire 

biologie . 

15. Algemene en moleculaire microbiologie. 

16. Praktische oefeningen over algemene en 
moleculaire microbiologie 

1 7. Algemene genetica 

18. Praktische oefeningen over algemene gene-
tica . 

19. Aanvullingen der biochemie 

20. Praktische oefeningen over de aanvullingen 
der biochemie 

(1) = eerste halfjaar 
2) = tweede halfJaar. 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Licentie in de moleculaire biologie - -

Titularis I maandag I dinsdag I woemdag I donderdag I vrijdag I zaurdag I Plaats 

A. RUTGERS lüt-12!(3) Led., 35 

J. STOCKX 8t-10t(2) Led., 35 

J. STOCKX 

17 ~:!Te uren tij

1

dens 13· r: 7~;:t 2i semester r u,) 
Led., 35 

w. FIERS Led., 35 

w. FIERS alle vrijç uren tijdens l-4e week van 2e semester (90 u.) Led., 35 

J. DE LEY · I I 18!-!0!(
2) I I Led., 35 

I 

J. DE LEY - alle vrije uren tijdens se.9e week van 2e semester (45 u.) Casinoplein, 21 

]. ScHELL I· 112-13! 1 117-18! 1 Led., 35 

]. ScHELL alle vrije uren tijdens 5e.7e week van 2e semester (60 u.) Led., 35 

L. V ANDENDRIESSCHE I· 17-lllt 1 111!-12!(1)1 . 1 
Led., 35 

alle vrije uren tijdens 10e-12e week van 2e semester 
L. V ANDENDRIESSCHE (45 uurfjaar) Led., 35 

I I I I I 

e 
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Leergangen I 
l. FACULTATIEVE CURSUS: 

1. De regionale bodemkunde 

II. VRIJE LEERGANGEN: 
1. Praktische oefeningen in de Nl\tlR spectra-

scopie . 

2. De microbiologie . 

3. De stabiliteit van dynamische stelsels. 

4. Luchtfoto-interpretatie 

5. Chemische spectroscopie . 

6. Kwantumchemie . 

7. Praktische oefeningen in de UV spectra-
scopie . 

8. Scheidingsmethoden in de orga~ische che-
mie en hun toepassingen . 

9. Roosterdefecten in ionaire kristallen . 

10. Nucleaire elektronica en instrumentatie 

11. Quantatheorie van het magn~tisme 

12. Halfgeleiders . . " . 
1--

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN .,. 

Afzonderlijke l~ergangen 

Titularis I ~ndag I dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

-

I 

. 

R. TA VERNIER 14-15! Rozier, 6 

M. ANTEUNIS 15 uurfjaar Krijgs laan, 105 

]. DE LEY 22! uur/jaar · Casinoplein, 21 

R. MERTENS 22! uur/jaar Plat., 22 

F. SNACKEN 22! uur/jaar Coupure, 273 

G. -v ANDER KELEN 15 uur/jaar Krijgslaan, 105 

G. V ANI>ER KELEN 7! uur/jaar Kr~jgslaan, 105 

M. VANDEWALLE 10 uur/jaar Krijgslaan, 105 I 

-

M. VERZELE 15 uur/jaar Krijgs laan, 105 

G.jACOBS 30 uur/jaar Krijgsia.an, 105 

j. DEMUYNCK 15 uur/jaar Proeftuinstr., 40 

G. RoBERECHT 15 uur/jaar Proeftuinstr., 40 

]. VENNIK ~ 30 uur/jaar Krijgslaan, 105 

-
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Leergangen I 
13. Algemene quanturntheorie van de vaste stof 
14. Groepentheorie met toepassing op de fysica 

van de vaste stof 
15. Kwantumchemie . 
16. Analytische chemie in verband met water-

en luchtpollutie 
1 7. Nucleaire scheikunde 
18. Chemie der hoogpolymeren. 
19. Kwantumchemie . 
20. Elektrische ei~enschappen van isolatoren 
21. Roosterdefecten in halfgeleiders . 
22. Ordinator toepassingen in de chemie. 
23. Moderne voltametrische methoden. 
24. Elektrochemie in niet waterig milieu . 
25. Chemische spectroscopie . 
26. Kinetische plasmatheorie : formalisme van 

Prigogine-Balescu . 
27. Lineaire topologische ruimten II 
28. Kernstructuur en kernkrachten . 
29. Geochemie. 
30. Geofysische prospectie . . . 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Vrije leergangen 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag i vrijdag I zaWrdag I Plaats 

P. PHARISEAU 30· uur/jaar Krijgslaa.-1, 105 

E. BOESMAN 30 uur/jaar Krijgs1aa::m., 1 05 
E. CLAEYS 7! uur/jaar Krijgslaa.-1, 1 05 

R. DAMS 7t uur/jaar Proeftuin~tr., 40 
D. DE SoETE 22t uur/jaar Proeftuinffitr., 40 
E. GoETHALS 10 uur/jaar Krijgslaa:.1, 105 
D. VAN DE VONDEL O-t· ~i 7! uur/jaar Krijgslaa:.1, 105 
F. CARDON 30 uurfiaar Krijgslaa:.1, 105 
L. FIERMANS 30 uur/jaar Krijgslaa:.1, 105 
J. ÜP DE BEECK 22-! uur/jaar Plat., 22 
E. TEMMERMAN 7! uur/jaar Pli:tt., 22 
H. THUN 10 uurjjaar Plat., 22 
E. VANDEN BERGHE 7! uur/jaar Led., 35 

,, 

F. VERHEEST 22t uur/jaar Plat., 22 
R. DELANGHE 22! uur/jaar Plat., 22 
c. HEYDE 15 uur/ jaar Proeftuinstr., 40 
R. GIJBELS 22t uur/jaar _ Proeftuinstr., 40 
K. HELBIG 30 uur/jaar ' Rozier, 6 

----



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

DE PINTELAAN 115 -Tel. 22.57.41 

ToELATINGsvooRWAARD~N 

Zie p. 9 en volgende (wettelijke graden). 
Zie ook p. 14 en volgende (wetenschappelijke graden). 

OVERZICHT VAN DE STUDIËN 

De faculteit kan wettelijke en ook wetenschappelijke graden toekennen. 

De kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen, de kandidatuur in 
de farmaceutische wetenschappen, het doctoraat in de genees-, heel- en verlos
kunde, de licentie in de tandheelkunde en de graad van apotheker. · 

a) De kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen bereidt 
voor op de studie der genees-, heel- en verloskunde en der tandheelkunde. 
Haar programma behelst drie examengedeelten en ten minste drie jaar 
studie. 

b) De kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen bereidt 
voor op de studie van apotheker. Haar programma behelst twee examen
gedeelten en tenminste twee jaar studie. 

c) S t u die in de gene es-, he e 1- en ver 1 os kunde . 

1. De vakken van het examen van do c t o r in de ge n e es- , h e e l- e n 
verloskunde lopen over vier examengedeelten en tenminste vier jaren 
studie. Behalve de theoretische cursussen, moeten de studenten gedu
rende 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 
diensten die vooraf door de faculteit werden aangenomen. 

2. Wie houder is van het wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor in 
de genees-, heel- en verloskunde kan na één of twee jaren studie het enig 
examen afleggen voor het behalen van de wetenschappelijke graad van 
geneesheer-hygiënist (afdelingen: Openbare hygiëne- Arbeidsge-
neeskunde - Schoolhygiëne - Sociale hygiëne - Radioprotectie); 
Een beperkt onderwijs over de protectie tegen ioniserende stralen 
wordt georganiseerd ten behoeve van de geneesheer-hygiënist, richting 
arbeidsgeneeskunde, die een ·certificaat over radioprotectie wenst te 
behalen. Met dit certificaat zou hij alleen in het bedrijf waar hij werkzaam 
is, toezicht hebben over de medische radioprotectie. 

3. Wie houder is van het wetenschappelijk diploma van geneesheer
hygiënist, afdeling arbeidsgeneeskunde, kan na één jaar studie het 
examen afleggen voor het behalen van de wetenschappelijke graad 
van licentiaat in de arbeidsgeneeskunde. 
Het examen omvat het indienen en het verdedigen van een proef
schrift over een door de examencommissie aangenomen onderwerp 
(besluit van de Raad van Beheer dd. 16-7-1969). 
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4. Wie houder is van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van 

doelor ;u de geHees-, hnl- e» ~ePl~lkU»~e, ~~i\ B1 ~~i\ öf t ~~ j~~P 
studie het examen afleggen voor het behalen van de wetenschappelijke 
graad van licentiaat in de sportgeneeskunde. 
Het examen omvat het indienen van een verhandeling over een vraag
stuk ~at behoort bij ·een van de gedoceerde· cursussen. (besluit van de 
Raad van Beheer·dd. 20.5.1970). 

5. Wie houder is van het wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor 
in genees-, heel- en verloskunde kan na twe~ jaren studie examen qfieg
gen tot het bekomen van het getuigschrift van aanvullend onderwijs 
in de anesthesiologie (K. B. dd. 1-6-1954). 

6. Getuigschrift van specialist. 

De Faculteit van de Geneeskunde en Farmacie kent getuigschriften 
toe van specialist op verschillende gebieden aan houders van het diploma 
van doctor in genees-, heel- en verloskunde die gedurende bepaalde 
tijd als full-time assistent werkzaam zijn geweest in hiernavermelde 
diensten en voldoening hebben geschonken. Het aantal op te leiden 
kandidaten is beperkt en de toestemming van de hoogleraar-dienst
hoofd wordt voor ieder geval afzonderlijk vereist. De duur van het full
time assistentsdhap in de verschillende diensten is als volgt vastgesteld : 

Inwendige geneeskunde: 5 jaar. 

Gastro-enterologie: 
JDneur.nologie: · 

Cardiologie: I 
Nefrologie: 3 jaar na 2 jaar inwendige geneeskunde. 

Endokrinologie: ' 
Her.natologie: 
Geriatrie: 
Klinische biologie: (partim klinische scheikunde) : 4 jaar. 
Be~oepsziekten: 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 en 1 jaar 

algemene heelkunde. 
JDlastische chirurgie: 3 jaar na 3 jaar algemene heelkunde. 
Kindergeneeskunde: 4 jaar. 
Verloskunde-gyntecologie: 6 jaar. 
Orthopedie: 3 jaar na 2 jaar algemene heelkunde. 
Urologie: 6 jaar, die tot 4 jaar worden herleid indien de kandidaat reeds 

op het gebied van de algemene heelkunde werd opgeleid ge-
durende 2 jaar. · 

Oogziekten: 3 jaar. 
Oor-, neus- en keelziekten: minimum 2 jaar. 
Radiodiagnose: 3 jaar. 
Radiotherapie: 3 jaar. 
Radio'diagnose en -therapie: 5 jaar. 
Elektro-radiologie (radiodiagnose, radiotherapie en elektrotherapie) : 6 jaar. 
Fysicotherapie: 2 jaar. 
Neurologie: 3 jaar. 
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Psychiatrie: 3 jaar. 
Neuro-psychiatrie: 5 jaar. 
Dermatologie: 4 Jaat. 

d) S t u d i e i n d e t a n d h e e 1 k u n d e . 

1. De vakken van het examen van de l i c e n t i e t n de t a n d h e e l k u n de 
lopen over twee examen gedeelten en tenminste twee jaren_ studie 
voor de kandidaten in de geneeskundige wetenschappen. 

2. Wie houder is van een wettelijk diploma van doctor in genees-, heel·· en 
verloskunde kan na één aanvullend jaar studie en een enig examen 
het diploma van licentiaat in de tandheelkunde bekomen, op 
voorwaarde dat hij gedurende vier semesters de praktische werkzaam
heden en klinieken gevolgd heeft (K. B. van 10 maart 1932). 

e) Studie in de farmaceutische Wetenschappen. 

1. De vakken van het examen van a pothek ei lopen over drie examen
gedeelten en tenminste drie jaren studie. 

2. Wie houder is van een Belgisch diploma van apotheker of van een 
gelijkwaardig buitenlands diploma, kan onder volgende voorwaarden 
het examen voor de wetenschappelijke graad van do c t o r in de 
fa r m a c e u ti s c h e w e te n s c h a p p e n afleggen : het examen gaat 
over een enig examen en tenminste één jaar studie, dat aanvangt met 
het tijdstip waarop het diploma van apotheker of de gelijkwaardige 
titel verkregen wordt. Gedurende dit jaar moet de kandidaat een 
universitair laboratorium bezoeken en een persoonlijke opzoeking doen. 
Bewust examen behelst het aanbieden en de openbare verdediging van 
een geschreven of gedrukte verhandeling over een wetenschappelijk 
vraagstuk dat b~trekking heeft op één der leervakken welke op het 
programma van het examen van apotheker voorkomen. 

3. Wie houder is van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van apothe
ker kan een getuigschrift van aanvullende specialisatiestudiën 
bekomen onder de volgende voorwaarden : 
a) het getuigschrift van industrie.;apotheker (na tenminste één jaar 

studie en één examen) ; 
b) het getuigschrift van apotheker-specialist in de analy.se van ge

neesmiddelen (na tenminste één jaar studie en één examen); 
c) het getuigschrift van apotheker~specialist in de radioactieve ge

neesmiddelen en radioprotectie (na tenminste één jaar studie en 
één examen) ; 

d) het getuigschrift van apotheker-specialist in de medische analyse 
(na tenminste twee jaar studie en één examen, met inbegrip van 

· een stage lopende over 4 maand). . 
e) na tenminste één jaar studie en na het afleggen van een enig examen 

kan de apotheker-specialist in <;Ie medische analyse het gett1igschrift 
van specialisatiestudie in de toxicologische ontledingen behalen. 

. . 
I) Geaggregeerde voor het hoger onderwijs. 

Niemand mag zich aanmelden voor het examen van geaggregeerde voor 
het hoger onderwijs, zo hij niet sedert tenminste twee jaren de overeen
stemmende wettelijke graad van doctor in de genees-, heel- en verlos-
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kunde, van Ucendaat ln de tandheelkunde of van apotheker heeft ver
yyoryen1 oyereenkomsti0 de 0ecoördineerde wetten van 31-1~-1949 (B· s. 
dd. 1-3-1950), Mogen zich insgelijks voor bedoeld examen aanmelden~ 
de titularissen van een overeenstemmende graad, die zij bekomen heb~ 
ben o'nder het stelsel der wet van 10 april 1'890- 3 juli 1891. 

g) Spe c i a a 1 doctor. 

Wie sedert tenminste twee jaren houder is van de wetenschappelijke 
graad van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, van licentiaat in 
de tandheelkunde of van apotheker, kan zich aanmelden voor het over
eenkomstig examen, met het oog op de wetenschappelijke graad van 
speciaal doctor. 

KANDIDATUUR GENEESKUNDE 

Het examen voor de graad van kandidaat in de geneeskundige weten-
schappen omvat de volgeJ?.de vakken : · 
1 o proefondervindelijke natuurkunde; 
2 o scheikunde; 
3 o dier- en plantkundige biologie; 
4o embryologie; 
5° ontleedkunde van het menselijk lichaam; 
6o algemene weefselleer en bijzondere weefselleer; 
7 o algemene fysiologie en menselijke fysiologie; 
8 ° algemene biochemie en menselijke biochemie; 
go psychologie. 

Deze vakken zijn het voorwerp van drie examengedeelten en van min
stens drie jaar studie. 

De examinandi leggen een praktische proef af over de vakken vermeld 
sub 1°, 2°, 3o, 5°, 6°, 7° en 8°. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

1 e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

1. De proefondervindelijke natuurkunde . R. MOENS 10-11 
1

10-11!(1) 9!-11 llt-13 ( 1) 

1' Praktische oefeningen over de proefonder-
vindelijke natuurkunde (*) R. MoENS 14-18(1) 14-18(1) (40 uur/jaar) 

2. De algemene scheikunde, partim : anor- -
ganische L. MASSART 8!-10( 1) 8!-llt(l ) 

2' Praktische oefeningen over de algemene 
14-18(1) 1 scheikunde, partim : anorganische ( *) . L. MASSART 14-18( 1) (32 uurfjaar) I 

, 
3. De algemene scheikunde, partim : organische M. ANTEUNIS llt-13 (2) ' 11!-13(2) 8t-10(2) 

3' Praktische oefeningen over de algemene 
scheikundé, partim: organische (*) . M. ANTEUNIS 8!-12H2) 14-18(2) (32 uurfjaar) 

4. De beginselen der plantkund~ . 

4' Praktische .Qefeningen over de beginselen 
der plantkunde (*) . 

5. De beginselen der dierkunde . 

5' Praktische oefeningen over de beginselen der 
dierkunde .............. 

-

( 1) = eerste halfjaar. 
(2) = tweede halfjaar. 
(*) = naargelang de groep. 

-

J. MA":ÇON 
, 

J. MATON 14-16(2) 

G. VANGREMBERGEN 

G. VANGREMBERGEN 

~ 

10-11!(2) 10-11!(2) 

14-16(2) 
(32 uur/jaar) 16-18(2) 

8!-10( 1) 
I 

8!-10(1) 

14!-17!(2) (32 uur/jaar) 

' 

I I \ \ I 

Plaats 

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 GENEESKUNDE EN FARMACIE 

2e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Stelselmatige ontleedkunde van het mense-

lijk lichaam, partim: bewegingsstelsel, vaat- 15!-16!(2) 15!-16!(2) 15!-16!(2) 15!-16! 
stelsel, ruggemerg en ruggemergzenuwen J. FAUTREZ 17-18 (1) 17-18 (1) 17-18 (1) 17-18 (1) 

1' Praktische oefeningen over de ontleedkunde 
van het menselijk lichaam, partim : bewe- (120 uur/jaar) 
gingsstelsel, vaatstelsel, ruggemerg en 
ruggemergzenuwen . . . 

2. De algemene weefselleer. 
2' Praktische oéfeningen over de algemene 

weefselleer f*) . 
3. Algemene fysiologie 
3' Praktische oefeningen over de algemene fy-

siologie .. 

4. Algemene biochemie . .. 
4' Praktische oefeningen in de algemene bio-

chemie ................ 
5. Beginselen van de algemene erfelijkheidsleer 

II. FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. Beginselen der biologie-erfelijkheidsleer . 
2. Bijzondere lessen over cytologie en micro-

techniek 

(*) == in groepen. 
( 1) == eerste half) aar. 
(2) == tweede halfjaar. 

J. FAUTREZ 

M. SEBRUYNS 

M. SEBRUYNS 
L. V ANDENDRIESSCHE 

L. V ANDENDRIESSCHE 

L. V ANDENDRIESSCHE 

L. V ANDENDRIESSCHE 
-N. 

M. SEBRUYNS 

K. DIER~ICKX 

14-17 (1) 14-17 ( 1) 14-17 (1) 14-17 (1) 
8-!-9! (1) 

11-12 (1) I 9!-10!(1) 
14-16 (2) 14-16 (2) 

(24 uur/jaar) 16-18 (2) 16-18 (2) 
9-10 (2) 8!-9! (2) Bt-9! (2) 

17-18!(2) 17-18! (2) 
9-10 ( 1) 8!-9! (1) 
10-11 (1) 9!-10!(1) -- 8!-9! (1) 

14-17 (2) 14-17 (2) 
10!-11!(1) 

15 uur/jaar 

120 uur/jaar 

I za~dag I Plaats 

Led., 35 --
' 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 
Led., 35 

Godsh., ~ 

Godsh., ~ 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

3e Kandidatuur in de geneeskundige wetenschappen 

Leerg~ngen 

VERPLICHTE CURSUSSEN : 
I. Begil}selen der embryologie . ·. . . 
2. Stelselmatige ontleedkunde van het mense-

lijk lichaam; partim: zenuwstelsel (uitge-
zonderd ruggemerg en ruggemergzenuw-
stelsel), zintuigen, ingewanden . . . . . 

3. Topografische ontleedkunde . .; 

4. Praktische oefeningen over de stelselmatige 
ontleedkunde van het menselijk lichaam, 
partim: zenuwstelsel (uitgezonderd rugge-
merg en ruggemergzenuwen), zintuigen, 
ingewanden . . . . . . . . . . . . . 

5. Bijzondere weefselleer . . . 
6. Praktische oefeningen (per groepen) . 

7. Menselijke biochemie .. 
8. Praktische oefeningen in de menselijke bio-

chemie (in groepen) . . . 

9. Menselijke fysiologie .. 
10. Praktische oefeningen in de menselijke fysio-

logie ................ 
11. Beginselen der psychologie .. 

(1) 
(3) 
(*) 

FACULTATIEVE CURSUS: 
1. Demonstratielessen over embryologie. 

eerste halfjaar. 
eerste helft van tweede halfjaar. 
in groepen. 

I Titularis 

K. DIERICKX 

j.FAUTREZ 
j.FAUTREZ 

j. FAUTREZ. 

M. SEBRUYNS 
M. SEBRUYNS 

L. V ANDENDRIESSCHE 

L. Y ANDENDRIESSCHE 

I. LEDSEN 

I. LEDSEN 
H. V ANDER EEGKEN 

K. DIERICKX 

I maandag I dinsdag I woensdag I dorukrdag I vrijdag 

10!-11!(1) 10!-11!(1) 

(67! uurjjaar) 

14-15 14-15 (I) I ~14-15 (I) ~14-15 (I) 
14-15 (3) 14-15 (3) 14-15 (3) 

(135 uurjjaar) 
(*) (*) (*) (*) 

15-18 (1) 15-18(1) 115-18 (I) 15-18 (1) 
10-11 (1) 

10-11 (1) 11-12 (1) 
10-13 (2) (24uur/jaar) 10-13 (2) 

11-12 (1) 

I 
12-13 (1) 
8!-9! (2) 

9!-13 (2) (45 uur/jaar) 
8!-9! 8!-9! I 
9!-10! 9!-10! 

' 
15-18 (1) 15-18 (1) 

11!-12! 11!-12! 

30 uurjjaar 

(2) tweede halfjaar. 

-

I zaWdag I· Plaats 

I 
Ac. Ziekenh. 

Led.~ 35 
Led., 35 

Led., 35 
-

Led., 35 
Led., 35 

Led., 35 

Led., 35, 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
Ac. Ziekenh. 

Godsh., 4 

-



DocTORAAT GENEESKUNDE 

liet examen voor de graad van dodor ~n de genees-, heel- en verloskunde 
omvat de volgende vakken : · 

1 ° pathologische ontleedkunde; 
2° pathologische fysiologie en biochemie; 
3° medische microbiologie, menselijke ·parasitologie en 'algemene immuno-

logie; 
4° begrippen van medische psychologie en psychopathologie; 
5 o semeïologie; 
6o farmacologie; . . . 
7° pathologie en therapie van de geneeskundige en heelkundige aandoenin

gen; 
ao theorie van de verloskunde; 
9° geneeskundige kliniek (volwassenen en kinderen); . 

1 oo heelkundige kliniek; 
11 ° obstetrische .kliniek; 
12 ° sociale geneeskunde en hygiëne; 
13o begrippen van gerechtelijke geneeskunde; 
14° grondbeginselen van geneeskundige deontologie; 
15o begrippen van bijzondere klinieken. 

Deze vakken zijn het voorwerp van vier examengedeelten en van minstens 
vier jaar studie. 

Buiten dè vakken die het voorwerp zijn van een klinisch examen, leggen 
de examinandi een praktische pro_ef af over de vakken vermeld sub 1 o, 3° en 5°. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 
' 

1 e Doctoraat genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I 
A. VERPLICHTE CURSUSSEN: 

~ I ' I 

(I) Cursussen waarover examen wordt afgeno-
nomen na het Je doctoraat. 

1. - a) Pathologische fysiologie theorie J. LEUSEN 11-12 11-12 11-12 75uurjjaar 
Praktische oefeningen I. LEDSEN 30 uur/jaar 

I I I I I 
I 

b) Pathologische biochemie L. V ANDENDRIESSCHE 15 uur/jaar 

·2.- Pathologische ontleedkunde. 
a) Theorie H. RoELS 12-13 12-13 

b) Praktische oefeningen in de microsco- Dagen en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academiejaar 
pische pathologische ontleedkunde H. ROELS (30 uur/jaar) 

3. Beginselen der geneesmiddelleer A. DE ScHAEPDRYVER 10-11 (2) 10-11 (2) ·10-11 (2) 
--
4.- Bacteriologie met inbegrip van de begin-

selen der parasitologie en de profylaxie 
' der besmettelijke ziekten en de hygiëne 

in verband met de microbiologie (par-
l 

· tim van de gezondheidsleer en sociale 
geneeskunde). 
a) Theorie E. NIHOUL 12-13 14!-15! 

en 15!-16! 
-· 

Dagen en uren vast te leggen bij aanvang v.h. academiejaar 
b) Praktische oefeningen E. NIHOUL (30 uur/jaar) 

5. Gezondheidsleer en sociale geneeskunde, --I 
I I 

partim : gezondheidsleer K. VUYLSTEEK 14!-15! 
I 

(2) = tweede halfjaar. 

Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Bij 1. Kaai, 1 

Ac. Ziekenh. 

/ 

Ac. Ziekenh. 

Kluyskensstr., 23 

Ac. Ziekenh. 



tv 
~ 
co 

.. 
FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

1 e Doctoraat genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I ·vrijdag 

6. Algemene heelkundige ziektenleer en 
therapie p. VAN DER LINDEN 10-11 ( 1) 10-11 (1) 1fi!-1S ( 1) 10-11 (1) 

(II) Cursussen waarover examen wordt afgelegd 
in het ze doctoraat. 

7. De kliniek der kinderziekten ( 1 e deel) C. HooFT 15!-16! 

8. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie der inwendige ziekten ( 1 e 
deel) partim: - - ' 

Ziekten van het bloedsomloopstelsel . R. PANNIER 10 uur /jaar theorie 

- algemene begrippen van de inwendige l 

I 
ziekten . I 

- ziekten van de stofwisseling, · inclusief ~ G. VERDONK 
' 

20 uur/jaar theorie 
voedingsleer . j 

I 

- besmettelijke ziekten ·. l 
- ziekten van het spijsverteringsstelsel . ~ F. BARBIER ~ - 30 uur/jaar theorie 
_- ziekten van het ademhalingsstelsel 

I 

- ziekten van de inwendige klieren . 
} A. VERMEULEN { 30 uur/jaar theorie - bloedziekten 

- nierziekten 
- klinische scheikunde \ 

9. Fysische propaedeutica 
15 uur/jaar a) Theorie F. BARBIER 

b) Praktische oefeningen . F. BARBIER 30 uurjjaar 

10. Biochemische propaedeutica 
45 uur/jaar a) Theorie . N. 

b) Praktische oefeningen . N. 150 uurjjaar 

I 

' 
f 

I zarerdag I 
: 

P~aats 

J 

Ac. Zie::kenh. I 

: 

~ ~ 

Ac. Zie.kenh. 

-

Ac. Ziekenh. 
I 

; 

Ac, Ziekenh. 
·. 

' 
Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

-

Ac. Ziekenh. 
Ac. Ziekenh. ' 

Ac. Ziekenh. 
Ac. Ziekenh. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

1 e Doctoraat genees-, heel- e.n verloskunde 

I 
- I maandag I dinsdag I Woensdag I donderdOg I Leergangen Titularis 

(III) Klinisch werk, Propaedeutica, Lijkschouwingen j 
en Laboratorium: zie p. 245-246 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp. 248-2~0 

, 

-

-· ., 

' -- .. 

' 
~· 

vrijdag I zaurdag I Plaats 

-

I 
~ 

---------

. 

I 

\ 

: 

I 
I 

t 
I 

' 
I 

I 

I 

! 

I 

! 
' 
l 
l 

... 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 
I 

- ze Doctoraat genees-, heel- en verloskunde 
-

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woemdag I donderdag I 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
(I ) Cursussen waarover examen wordt afgenomen 

in het ze doctoraat. 
1. De theoretische verloskunde. ~ 

a) Theorie M. THIERY 11-12 (1) -~ 

b) Praktische oefeningen M. THIERY (30 uur/jaar) 

2. Radiologie met inbegrip van de I -
radio-diagnose 
a) Theorie E. VAN DE VELDE 15-16-! (1) 

b) Praktische oefeningen (in groepen) E. VAN DE VELDE 15-16 (2) 14-t-15! I 

3. Farmacodynamie 
110-11 ( 1) a) Theorie . A. DE ScHAEPDRYVER 11-12 (1) 
~-----~-

b) Praktische oefeningen . A. DE ScHAEPDRYV;ER (30 uur/jaar) 
I --

4. De kliniek-voor kinderziekten (2edeel ) C. HooFT 15t-16t 1 

--
5. Bijzondere ziektenleer en bijzondere "' 

therapie der inwendige ziekten (2e 
deel), partim : ~ 

- ziekten van het bloedsomloopstelsel . R. PANNIER 10 uur/jaar theorie 

- algemene begrippen van de inwendige 

} G. VERDONK l ziekten . 
.-ziekten van de stofwisseling, inclusief / 20 uur/jaar theorie 

voedingsleer . 
- besmetteliike ziekten I 

} 
(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

vrijdag I zakrdag I Plaats;. 

8t-9-i (1) Ac. Zieke~. 

Ac. Zieken_h. 

Ac. Zieken_h. 

11-12 
12-13 Ac. Ziekeil1h. 

11-12 (1) Ac. Ziekell.1h. 
- ---

Baertsoenk=aai, 3 

Ac. Ziekeiih. 

-
Ac. Ziekemh. 

I 

Ac. Ziekemh. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 
-

ze Doctoraat genees-, heel- -en verloskunde 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaWdag I 
- ziekten van het spijsverteringsstelsel . ( F. BARBIER ~ 

30 uur/jaar theorie 
-ziekten van het ademhalingsstelsel .. 

~ 

- ziekten van de inwendige klieren . 
} A. VERME~LEN J - bloedziekten 30 uur/jaar theorie 

- nierziekten 
- klinische scheikunde l 

6. Bijzondere heelkundige ziektenleer 
p. VAN DER LINDEN 11-12 (2) 1 l u-12 (2) I 111-12 (2) 1 en de bijzondere heelkundige therapie 

14-15 (82! uur/jaar) 
7. Medische psychologie en algemene 

N. (30 uurjjaar) psychopathologie f 

8. Biochemische propaedeutica 
, 

a) Theorie . · ..... N . (22! uur/jaar) 
b) Praktische oefeningen N. (75 uurfjaar) 

(II) Cursus waarover examen wordt afgenomen 
in het 3e doctoraat. -

9. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie van de ziekten van het ze-
nuwstelsel met klinische demonstra-
ties (1 e deel) H. V ANDER EECKEN (15 uurjjaar) 

(III) Cursussen waarover examen wordt afgenomen I in het 4e doctoraat . . . . . . . . . . -10. Neurologische kliniek, 1 e deel . . . H. V ANDER EECKEN (15 uur/jaar) 
-

11. Chirurgie van het bewegingsstelsel, 
1 e jaar . H. CLAESSENS (15 uur/jaar) 

12. Algemene chirurgie, met uitsluiting 
' van de chirurgie van het bewegings-

stelsel, 1 e jaar . F. DEROM (20 uur/jaar) 

(2) = tweede halfjaar. 

-
, 

--

Plaats 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

2e Doctoraat genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen 

13. De geneeskundige kliniek, 1 e jaar, 
partim: 

I· Titularis 

- ziekten van het bloedsomloopstelsel . I R. PANNIER 

- algemene begrippen van de inwendige } 
ziekten ............ . 

- ziekten van de s_tofwisseling, inclusief 
voedingsleer . . . . . . . . . . . 

- besmettelijke ziekten . . . . . . . 

G. VERDONK 

- ziekten van het spijsverteringsstelsel . 
- ziekten van het ademhalingsstelsel 

~ F. BARBIER 

- ziekten van de inwendige klieren 
- bloedziekten 
- nierziekten 
- klinische scheikunde 

} A. VERMEULEN 

I maqndag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaU:rdag I 
-

45 uur/jaar theorie 
45 uur /jaar praktische oefeningen 

{ 
45 uur/jaar theorie 

45 uur/jaar praktische oefeningen 

~ 
45 uur/jaar .theorie 

105 uur /jaar praktische oefeningen 

{ 45 uur/jaar theorie 
105 uur/jaar praktische oefeningen 

Plaats 

Ac. Zieke.nb. 

Ac. Zieken~. 

Ac. Zieken:::::h. 

Ac. Zieken=:h. 

: 14. Obstetrische kÜniek, I' jaar . . . . M. THIERY 112:131 ~---_- Ac. Zieken_h. . 
1 

15. Kliniek der kinderziekten, 1 e jaar . C. HooFT 10-11 11-12

1 

I 11-12 Ac. Zieken._h. 
I • ~-1-------

(IV) Klinisch werk en Lijkschouwingen (in groe- _ I 
pen), in de diensten: zie pp. 245-246 I I 

B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: zie pp. 248-250 :-=----==~/ . ~==·-----

~ I I 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

, 
3e Doctora~t genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 

A. - VERPLICHTE CURSUSSEN : 
(I) Cursussen waarover examen wordt afgenomen 

in het 3e doctoraat: 
1. Bijzondere ziektenleer en therapie 

de:r geestesstoornissen. E. VERBEEK 12-13 (30 uur/jaar theorie) 

2. Bijzondere ziektenleer en bijzondere 
therapie van de ziekten van het ze- , 

nuwstelsel met klinische demonstra-
ties. (2e deel) . H. V ANDER EECKEN 15 uur/jaar 

3. De beginselen der gerechtelijke ge-
neeskunde met demonstraties : . F. THOMAS 14!-151 15t-16t 

4. De grondbeginselen der gerechtelijke 
plichtenleer . F. THOMAS 16t-17t 

5. Begrippen over bijzondereklinieken: /' 

a) Beginselen der urologische· kliniek R. DEFOORT 

b) Beginselen der gynaecologische 
kliniek . D. V ANDEKERCKHOVE 16t-17t 

c) Beginselen der oor-, .neus- en keel-
heelkundige kliniek P. KLUYSKENS 11-12 11-12 (1) 

1-

_.. 

-

( 1) - eerste half) aar. 

vrijdag I zaterdag I Plaats 
i 

i 

I 

I 

I 

12-13 Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

8t-9t Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
---
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

3e Doctoraat genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 
I ! 

I 
I I 

1 10-11 

I 
I 11-12 (1) 

d ) Beginselen der oogheelkundige 
kliniek . . . . . . . . . . . . IJ. FRANÇOIS 

e) Beginselen der dermatologische en 
syfiligrafische kliniek . . . . . ·1 N. 

f) De fysiotherapie, partim: radio:. P.M. VAN V AEREN-
1 

therapie . . . . . . . . . . . BERGH 16t-17t 

. 15t-16H 1 ) I 
I 

10-11 

1- --·-1 

Plaats 

Ac. Ziekenh_. 

Ac. Ziekenh_. 

Ac. Ziekenh_. 

g) De fysiotherapie, met uitzondering 

1 
van de radiotherapie. . . . . . H. CLAESSENS 15!-16!( 1) ~----1 9-10 I I I Ac. ZiekenlL.. 

(II) Cursussen waarover examen wordt afgenomen IJ 

in het 4e doctoraat: J 

6. Pathologische ontleedkunde met daar-
bijhorende demonstraties (demon-
straties van lijkschouwingen). H. RoELS 45 uur/jaar Ac. Ziekenli. 

~---~·-
7. Farmacotherapie. . . . . . . . N. (A. DE ScHAEP- I 

. DRYVER ) 14! -15! I 
l--------------------~----------------- l---------------------- l ---------l --------

Ac. Ziekenb. 

8. Kliniek der kiriderziekten, 2e jaar C. HooFT I 1-12 11-12 11-12 Ac. Ziekenb. 
---------------------------------1--- 1------ 1 1--.----1 I 
9. De geneeskundige kliniek, 2e jaar; 

partim: . 
-- ziekten van het bloedsomloopstelsel . 

-- algemene begrippen van de inwendige 
ziekten ............ . 

-- ziekten van de stofwisseling, inclusief 
voèdingsleer . . . . 

-- besmettelijke ziekten 
--ziekten van het spijsverteringsstelsel 
-- ziekten van het ademhalingsstelsel 
-- ziekten van de mwendige klieren 
-- bloedziekten 
-- nierziekten 

R. PANNIER 

I G. VERDONK 

! F. BARBIER 

~ 

) 

45 uur/jaar theorie 
45 uur /jaar praktische oefeningen Ac. Ztekenb. 

45 uur/jaar theorie 
45 uur/jaar praktische oefeningen Ac. Zieken!~. 

45 uur/jaar theorie Ac. Ziekenh. 
105 uur/jaar praktische oefeningen 

45 uur /jaar theorie Ac. Ziekenb. 
105 uur/iaar praktische oefeningen 

------•----- klinische scheikunde 

! A. VERMEULEN 

l 
l 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

3e Doctoraat genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen 
I 

Titularis I mnandag I dinsdag I wo'!"dag I donderdag I 

10. Chirurgie van het bewegingstelsel 
2e jaar . . . · . . . . . . . . . . H. CLAESSENS 15 uur/jaar. 

-· 
11. Algemene chirurgie, met uitsluiting 

van de chirurgie van het beweging-
stelsel, 2e jaar . F. DEROM 

, 
20 uur /jaar. 

12. Obstetrische kliniek, 2e jaar . M. THIERY 12-13 

13. Gezondheidsleer en sociale genees-
kunde, partim : sociale geneeskunde K. VUYU;TEEK 15!-16t(2) 

14. Neurologische kliniek, 2 e deel . H. V ANDER EEGKEN 15 uur/jaar 

15. Beginselen der psychiatrische kliniek E. VERBEEK 12-13 I (30 uurfjaar) 
-· 

I l R. PANNIER I 
(III) Klinisch werk, Propaedeutica, Lijkschouwingen G. VERDONK 

I 
en Laboratorium (in groepen) in de diensten: F. BARBIER 

1. Interne kliniek . \ A. VERMEULEN 8-11 8-10 8-10 

2. Interne polikliniek . N. 8-11 8-10 I 8-10 I 
3. Pediatrische kliniek en -polikliniek C. HooFT 8-11 8-10 I 8-10 I 

! 

4. Praktijk der algemene chirurgie, ,. 
kliniek en polikliniek F. DEROM 8-11 8-10 8-10 

5. De obstetrische kliniek en -polikli~iek M. THIERY 8-11 8-10 I 8-10 

6. Kliniek en polikliniek voor radio-
therapie en kerngeneeskunde. P.M.VAN V AERENBERGH 8-11 8-10 I 8-10 

--

(2) tweede halfjaar. 

.. ' 

vrijdag I zaterdag I Plaats 

-

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

I 
Ac. Ziekenh. 

I 
Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

I 12-13 Ac. Ziekenh. 
---- -----

8-11 Ac. Ziekenh. 

8-11 Ac. Ziekenh. 

8-11 Ac. Ziekenh. 

. 
8-11 Ac. Ziekenh. 

8-11 Ac. Ziekenh. 

8-11 Ac. Ziekenh. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 
-

3e Doctoraat genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen. I 
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 

7. Dermatologische. polildiniek en kliniek N. 8-11 8-10 8-10 
I 

. 
8. Oogheelkundige polikliniek en kliniek j. FRANCOIS 8-11 8-10 8-10 

9. Polikliniek en kliniek voor neus-, keel-
en oorziekten P. KLUYSKENS 8-11 8-10 8-10 

10. Gynaecologische polikliniek en kliniek D. V ANDEKERCKHOVE 8-11 8-10 8-10 

11. Urologische polikliniek en kliniek R. DEFOORT 8-11 8-10 8-10 

12. Kliniek en polikliniék voor geestes-
8-ll 8-10 8-10 ziekten . . . E. VERBEEK 

13. Kliniek voor fysiotherapie . H. CLAESSENS 8-11 8-10 8-10 

14. Laboratorium anatomo-pathologie . H. RoELS 8-11 8-10 8-10 
--

15. Laboratorium gezondheidsleer . K. VuYLSTEEK 8-11 8-10 8-10 

B. FACULTATIEVE; CURSUSSEN: zie pp. 248-250 
-- -- - - - ---- --~- ---- -~-

. 

: 

vrijdag I zaWrdag I Plaats 

8-11 Ac. Ziekenh. 

8-11 Ac. Ziekenh. 

8-11 Ac. Ziekenh. 

8-11 Ac. Ziekenh. 

8-11 Ac. Ziekenh. 

8-11 Guislainstr. 

8-11 Ac. Ziekenh. 

8-11 Ac. Zi~kenh. 

8-11 ' Ac. Ziekenh. 

Kluyskensstr., 2 3 
--
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE -

4e Doctoraat genees-, heel- en verloskunde 

STAGEJAAR 
Samengeschakelde wetten van 31/1Z/1949, art. 25. 

Niemand kan zich aanmelden voor de vierde proef, zo hij niet door getuigschrift bewijst: 1 e: dat hij, gedurende minstens 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 heelkundige kliniek 
en de obstetrische kliniek heeft bezocht; _ _ 

Ze: dat hij bovendien een regelmatige proeftijd van twaalf maanden heeft gedaan, welke prestaties als intern omvat en achtereenvolgens volbracht werd in de ziekenhuis-
diensten voor geneeskunde (volwassenen en kinderen) heelkunde en obstetrie. · 

De kliniekgetuigschriften worden afgeleverd eri 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 hospitaal-

dienst, die door de Universiteit erkend 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 proiftijden in binnen- of buitenlandse" klinieken. 

Leergangen - I 
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag j zaterdag I Plaats 

A. VERPLICHTE CURSUSSEN, waarover examen ! 
wordt afgenomen in het 4e doctoraat · 

Te volgen gedurende het ze en ge doe-
toraat: -

1. Kliniek der kinderziekten . C. HooFT 
' - Ac. Ziekenh. 

-
Z. Geneeskundige kliniek _ { R. PANNIER 

G. VERDONK 
A. VERMEULEN 
F. BARBIER Ac. Ziekenh. 

-----
g, Chirurgie van het bewegingstelsel: 

I te VOlgen gedurende het ze en het -, 
ge doctoraat H. CLAESSENS Ac. Ziekenh. 

4. Neurologische kliniek H. VANDER EECKEN 
/ Ac. Ziekenh. 

5. Algemene chirurgie, met uitsluiting -.. 
van de chirurgie van het beweging-

I 
stelsel : te volgen gedurende het . ze 

F. DERm.i en het ge doctoraat Ac. Ziekenh. 
-

~ 

-

.... 
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I FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

46 Doctoraat genees-, heel- en verloskunde 

Leergangen Titularis maandag ! dinsdag I woensdag I donderdag vrijdag I· zaterdag 
I 

. 
Te volgen gedurende het ze, ge en 4e doe-
toraat: 

7. Obstetrische kliniek, 1 e en ze jaar . M. THIERY 1Z-1g ! 

Te volgen gedurende het ge doctoraat: 
8. Pathologische ontleedkunde met I 

daarbijhorende demonstraties (de-
monstraties van lijkschouwingen) . . H. ROELS 

9. Gezondheidsleer en sociale genees-
I ' kunde, partim : sociale geneeskunde K. VuYLSTEEK 

10. 1' armacetherapie. ~ N.(A. DE ScHAEPDRIJVER) go uur/jaar 
11. Beginselen der psychiatrische kliniek E. VERBEEK go uur/jaar 

., 
B. FACULTATIEVE CURSUSSEN: . ' 

(I ) Theoretische cursussen 
-

1. Beginselen van de leer der mond- -
ziekten . . .. R. DE WILDE go uur/jaar 

2. Orthopedie . 
Dagen en uren vast te leggen bij aanvang van het 

H. CLAESSENS academisch jaar 
•· g, Tropische geneeskunde en tropische -. ziekten ............. P. G. jANSSENS g7! uur/jaar 

4. Cardiologie . R. PANNIER 30 uurfjaar 
5. Dieetleer G. VERDONK 45 uur/jaar 
6. Pathologische geneeskundige schei-

kunde R. RuvssEN 45 uur/jaar 
7. Thorax en cardiovasculaire chirurgie 

(klinische lessen) . . . . . . . · . . F. DEROM 10 uur/jaar 
8· Neurochirurgie (klinische lessen) . G. HOFFMANN 10 uurfjaar 
9. Plastische chirurgie (klinische lessen) G. MATTON ______ ____ _ ..?_\lurfjaar 

Plaat.YS 

Ac. Ziekenah. 

Ac. Ziekeiih. 

Ac. Ziekemh. \; 

Ac. Ziekemh. 
Ac. Ziekemh. 

J 
, 

Ac. Zieke~h. 

Ac. Zieker1h. 

Ac. Zieker:1h. 
Ac. Zieker::1h. 
Ac, Zieker::1h. 

Ac. Zieke:r::1h. 

Ac. Ziekee1.h. 
Ac. Ziekemh. 
Ac. Ziekemh. 



- FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 
I 

Doctoraten in de geneeskunde 
~ 

~ 

Leergangen 
I 

Titularis I =dag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats ·' 

(II) Praktische oefeningen en klinieken 
1. Laboratorium voor onderzoekingen 

in de pathologische ontl~edkunde . R. RoELS 

2. Laboratorium voor onderzoekingen 
in de parasito-bacteriologie . . . . E. NIHOUL 

-· 

3. Laboratorium voor onderzoeking ;n 
in de fysiqpathologie I. LEUSEN 

4. Laboratorium voor onderzoekingen 

I in de farmacodynamie . ''. DE ScHAEPDRIJVER 

I f\.::) 5. Laboratorium voor onderzoekingen 
~ 
~ in de hygiëne en de sociale genees-

·I I kunde K. VuYLSTEEK 
~-

6. Laboratorium voor ónderzoekingen 

f 
De werkzaamheden in de klinische diensten en de labo-

in gerechtel~jke geneeskunde . F. THOMAS ratoria gaan door elke dag van 8 u. tot 12 u. en van 
--- 14 u. tot 18 u. 

7. Praktische ·oefeningen in de propae- I -
deutica en geneeskundjge polikliniek N. l F. BARBIER 

R. PANNIER 
8. Praktische oefeningen in de genees- G. VERDONK 

kundige kliniek A. VERMEULEN 

·. 9. Kliniek en polikliniek der kinder- ~ 

ziekten . C. HooFT 

10. Raadpleging voor zuigelingen C. HooFT -
11. Verloskundige kliniek en polikliniek M. THIERY I . -- j 

' 12. Gynaecologische kliniek en poli-
kliniek .. D. V ANDEKERCKHOVE 

' --



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

Doctoraten in de geneeskunde 

Leergangen Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 
13. Neuro-psychiatrische kliniek en poli-

kliniek . . . . . . . . . . . . . I E. VERBEEK 

14. Urologische polikliniek en kliniek IR. DEF.OORT 
I -1 I 

15. Polikliniek voor neus-, keel- en oor-
I ziekten ............. I P. KLUYSKENS I' 

1 o. Oogheelkundige polikliniek 

17. Dermatologische polikliniek 

J. FRANÇOIS 

N. 
I 

t-.:> I 18. Toepassingen en demonstraties van de 
g radiotherapeutische technieken . . ·1 P.M. VAN V AERENBERGH 

19. Orthopedische heelkunde: klinische I 

De werkzaamheden in de klinische diensten en de labo
ratoria gaan door elke dag van 8 u. tot 12 u. en van 
14 u. tot 18 u. 

en technische demonstraties H. CLAESSENS 

20. Praktische oefeningen in de fysio-
therapie. · . . . . . . . . . . . H. CLAESSENS 

21. Praktische oefeningen in de radio-
logie . . . . . . ·. . . . . . . . E. VAN DE VELDE 

22. Praktische oefeningen in de cardio-
logie . -. . . . R. PANNIER 

23. Praktisch~ oefeningen in de dieetleer I G. VERDONK 

24. Praktijk van de behandeling van de 
geestesziekten . . . . . . . . . . I E. VERBEEK 

25. Praktijk der thorax- en cardiovascu-
laire chirurgie . . . . . . . . . I F. DER OM 

26. Praktijk der neurochirurgie G. HoFFMANN 

27. Praktijk der plastische chirurgie G. MATTON 

Praktijk: 10 uurfweek 

Praktijk: 10 uur/week 

Praktijk: 10 uur/week 

Pla..ats 



tv 
tn ..,_ 

Leergangen 

1. De fysiopathologie der anesthesie . 

2. Farmacologie der anesthesie . 

3. Serologie en bloedtransfusie 
f-

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

Getuigschrift van speciale studiën in anesthesiologie 

I Titularis 1 maandag 1 dinsdag I woensdag I donderdag I 
I I I 

I. LEUSEN 17-18-! 

G. DE VLEESCHHOUWER llt-13 
I I I I 

E. NIHOUL 7! u., later te bepalen. 

vrijdag zatndag I Plaats 

I 
Ac. Ziekenh. 

~ 
Baertsoenkaai, 3 

Apotheekstr., 5 

Vooraleer dit getuigschrift te verkrijgen, wordt een praktische opleiding van 2jaar v~reist (N.). Bovendien wordt op het einde van het tweede jaar, 
een examen afgenomen over cursussen die tijdens het eerste jaar worden gegeven (I. LEUSEN, G. DE VLEESCHHOUWER, E. NIHOUL). 

Het onderwijs in dit programma voorzien, moet aangevuld worden met een prakqsche stage in de heelkundige klinieken der Universiteit (iedere 
werkdag van 8-12 uur en van 14-18 uur, behalve de woens<jag en de zaterda!?namiddag). , 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

Geneesheer-Hygiënist (tenminste 1 jaar studie, 1 proef) 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 

I. GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAMMA 

la Hygiëne van het milieu K. VuYLSTEEK 60 u. (*) 

1 b Praktische oefeningen . K. VuYLSTEEK 30 u . . (*) 

2. Voedingshygiëne . G. VERDONK 20 u. (*) 
3a Profylaxis tegen de besmettelijk~ ziekten . 

----
30 u. (*) E. NIHOUL 

3b Praktische oefeningen . E. NIHOUL 15 u. (*) 
4. Beginselen van de algemene statistiek en 

van de toegepaste statistiek . . . . . : 
' 

4a partim: algemene statistiek H. PICARD 20 u. (*) 

4b praktische oefeningen . H ; PICARD 10 u. (*) 

4a partim: toegepaste statistiek . K. VuYLSTEEK 20 u. (*) 
I 

4b praktische oefeningen . K. VuYLSTEEK 10 u. (*) 
5. Sanitaire wetgeving en organisatie. A. VAN MEIRHAEGHE 15 u. (*) -
6. Medico-sociale wetgeving en organisatie . K. VUYLSTEEK 1.~ u. (* ) - -- -

~_Geneeskundige sociologie K. VuYLSTEEK - 20 u. (* ) - ---
8. Demografie · . K. VuYLSTEEK 20 u. (* ) 

--- ·---
9. Geesteshygiëne . E. V ERBEEK 20 u. (*) 

10. Internationale instellingen en conventies 
op gezondheids-en medisch-sociaal gebied P. G. jANSSENS 10 u.(_~) 

11. Principes van sanitaire opleiding P. G. jANSSENS 5 u. (* ) 

(*) = jaaruren. 

vrijdag I za~dag I Plaailts 

----- ,-
___ ... 

I 
I 

--

- · - ·--- , 
I 

- --
t 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 
I 

Geneesheer-Hygiënist (tenminste 1 jaar studie, 1 proef) 

IJ. Minstens lln van de vijf vol~ende vakkengroepen: I Titularis I maandag I dinsdag I wo;nsdag I donderdag I 
.. 

A. - Openbare Hygiëne 
1 a Samenstelling, ontaarding en vervalsing der 

~ 

eetwaren . B. CuvELIER 20 u. (*) 

1 b Praktische oefeningen B. CuVELIER . 20 u. (*) 

2a Bacteriologische en parasitologische analyse 
van drinkwater en voedingswaren E. NIHOUL 

~ 6 u. (*) 

2b Praktische oefeningen E. NIHOUL 20 u. (*) 

3a Beginselen der tropische en geografische 
geneeskunde P. G. jANSSENS 20 u. (*) 

3b Praktische oefeningen ·. P. G. jANSSENS 20 u. (* ) 

4a Beginselen der geneeskundige en industriële 
toxicologie A. DE ScHAEPDR IJVER 25 u. (*) 

4b Praktische oefeningen A. DE ScHAEPDRIJVER 15 u. (*) 

5. Hygiëne der verkeersmiddelen . A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. (*) 

6. Ziekenhuisorganisatie en -beheer K. VuYLSTEEK 12 u. (*) 

B. - Arbeidsgeneeskunde 
a. Basisprogramma 

la Beginselen der geneeskundige en indu-
striële toxicologie A. DE ScHAEPDRIJVER 25 u. (*) 

1 b Praktische oefeningen A. DE SCHAEPDRIJVER 15 u. (*) 
- --

(*) = jaaruren. 

. 

vrijdag zaterdag I Plaats 

~ 

\._ 

~ 

r 

-------
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

Geneesheer-Hygiënist (tenminste I jaar studie, I proef) 

Leergangen I Titularis ' I maandag I dinsdag I wolmSdag I donderdag I 

2a De fysio-pathologie van de arbeid . . I. LEUSEN 15 u. (*) 
2b Praktische oefeningen I. LEUSEN 6 u. (*) -

3. Pathologie en kliniek der beroepsziekten. 
partim: P. KLUYSKENS 12 u. (*) 
partim: J. FRANÇOIS 6 u . (*) 
partim: N. 7 u. (* ) 
partim: K. VuYLSTEEK 20 u. (* ) 
partim: H. CLAESSENS 15 u. (* ) 

4. Industriële en beroepshygiëne, het voorko- -
men van ongevallen en hiermede verband 
houdende wetgeving . K. VuYLSTEEK 30 u. (* ) 

5a Beroepsoriëntering en -selectie van de nor-
male en van de gehandicapte arbeider, met 
inbegrip van de beroepsherklassering . . . 
partim: N. 8 u. (*) 

partim: H. CLAESSENS 
.. 

6 u. (* ) 
partim: K. VUYLSTEEK 6 u. (* ) 

Sb Praktische oefeningen 
~ 

partim: N. .. 5 u. (*) 
partim: H. CLAESSENS 5 u. (*) 

6. Beginselen van de industriële technologie . A. VLERICK 
- · 

5 u. (* ) 
7. Vaststellen van de invaliditeit voortsprui-

tend uit de arbeidsongevallen en beroeps-
ziekten, de gerechtelijke geneeskundige as- -
peeten ervan en de wettelijke vergoedingen H. CLAESSENS 15 u. (*) 

8. Bijzondere psychologie van het werkmilieu H. V ANDER EEGKEN 10 u. (*) 

(*) = jaaruren. 

vrijdag I zaterdag I Plaats 

Ac. Ziekenh. 
Ac. Ziekenh. 

1 

- - -

- - -

---

- - -

~ 

Ac. Ziekenh. 
- --



~ 
(.)1 
(.)1 

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

Geneesheer-Hygiënist (tenminste 1 jaar studie, 1 proef) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
-

b. Facultatief programma voor het behalen 
van het certificaat over radioprotectie 

la Begrippen over nucleaire fysica j. VERHAEGHE . 6 u. (*) 
c 

1 b Praktische oefeningen. j. VERHAEGHE 4 u. (* ) 

2a Stralingsdosimetrie . P.M. VAN VAERENBERGH 9 u. (* ) 

2b Praktische oefeningen. P.M. VAN VAERENBERGH 4 u. (* ) 

3a Beginselen van radiobiologie en stralings-
pathol'ogie . . . . . . . . . . . . . . P.M. VAN VAERENBERGH 8 u. (*) 

3b Praktische oefeningen. P.M. VAN VAERENBERGH ·z u. ~ *) 

4a Grondbeginselen en methodes van de radio-
protectie . j. VERHAEGHE 5 u. (*) 

4b Praktische oefeningen. j. VERHAEGHE 4 u. (*) 

C. - Schoolhygiëne 
1. Hygiëne van het schoolmilieu . A. VAN MEIRHAEGHE 5 u. (* ) 

2. Hygiëne van de leerling . 
partim : . P. KLUYSKENS 3 u. (* ) 

partiro: . ~ J. FRANÇOIS 2 u. (* ) 

partiro: . C. HooFT 3 u. (*) 

partim: . N. 3 u. (*) 

partiro: . H. CLAÈSSENS 4 u. (* ) 

(*) = jaaruren. 

vrijdag I zaterdqg I Plaats 

-

I 

~ 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

Geneesheer-Hygiënist (tenminste I jaar studie, I proef) 

' 
Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag ! woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I - Plaats 

,, 
I 

3. Aanvullende propedeutische begrippen in 
verband met d~ kindergeneeskunde . . . C. HooFT 25 u. (*) 

4. Biologie van de lichamelijke opvoeding. P. VAN UYTVANCK 10 u. (*) 

5. Biometrie van het kind en van de adoles-
cent P. VAN UYTVANCK 10 u. (*) / 

r-----
6. Psychologie van het kind H. V ANDER EEGKEN 15 u. (*) Ac. Ziekenbuis 

-r--------· -· 
7. Beginselen van de opvoedkunde . R. VERBIST ' 10 u. (*) 

8. Organisatie van het onderwijs en hiermede I 

verband houdende wetgeving . . . . . . N. 10 u. (*) 
--

9a Schooloriëntering en principes van beroeps-
N. oriëntering 10 u. (*) 

9b Praktische oefeningen . N. 6 u. (*) 

1 Oa Medico-spórtselectie ' . P. VAN UYTVANCK 10 u. (*) 
!Ob Praktische oefeningen . P. VAN UYTVANCK .. 6 u. (*) 

' . ... . 
D. _;_Sociale Hygiêne 

1. Techniek van de sanitaire opvoeding en het 
voorkomen van ongevallen . P. G. jANSSENS ~ 10 u. (*) .. 

2. Hygiëne van de moeder . M. THIERY 6 u. (*) 
- -

3. Hygiëne van het kind . C. HooFT 10 u. (*) '-
' 

4. Ge;ontologie . G. VERDONK 15 u. (*) 
---

5. Etiologie en profylaxe der sociale ziekten . K. VuYLSTEEK 
. . 

15 u. (*) 
.. 

i 

i 

I 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMXCIE 

Geneesheer-Hygiënist (tenminste 1 jaar studie, 1 proef) 

Leergangen I Titularis l=andag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I 
"-

6. Sociale plagen . 
~ K. VUYLSTEEK 10 u. (* ) . - . I . 

7 a J?e medica-sociale werken A. VAN MEIRHAEGHE 10 u. (* ) 

7 b Praktische oefeningen . 
' 

A. VAN 'MEIRHAEGHE 10 u. (* ) 
--

8. De sociale zekerheid. K. VuYLSTEEK 6 u. (* ) 

9. De vergelijkende socia~e wetgeving K. VuYLSTEEK 5 u. (*) 

10. Ziekenhuisorganisatie en -beheer K. VUYLSTEEK 12 u. (*) 
----

11. Seminaries over programmatie . 
/ 

partim: E. NIHOUL 4 u. (*) 
--- -

partim: K. VuYLSTEEK 4 u. (* ) 

partim: 
; 

K. VuYLSTEEK 4 u. (*) 

E. - Radioprotectie 
la Nucleaire fysica. ' 

I 

j. VERHAEGHE 12 u. (*) 

1 b Praktische oefeningen . j. VERHAEGHE \ 8 u. (* ) \ 

2a Stra1ingsdosimetrie en toepassingen in de 
nucleaire geneeskunde . P.M. VÄN VAERENBERGH 18 u. (*) 

2b Praktische oefeningen . P.M. VAN VAERENBERGH 8 u. (*) 

3a Radiobiologie en stralingspathologie . P.M. VAN VAERENBERGH 8 u. (* ) 

3b Praktische oefeningen . P.M. VAN VAERENBERGH 2 u. (* ) 

4a Radioprotectie . j. VERHAEGHE 10 u. (*) 

4b Praktische oefeningen . j. VERHAEGHE 8 u. (*) 

N .B. De dagen en uren worden vastgelegd bij de aanvang 

" 
van het academiejaar. 

(*) - Jaaruren. 

~ 

: 

Plaats ; 

! 

-

' 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDEj EN FARMACIE 

Licentie in de arbeidsgeneeskunde (tenminste 1 jaar studie, 1 proef) 

I 

I I maandag I I woemdag I donderdag I Leergangen Titularis dinsdag vrijdag 

'• 
1. Seminaries over arbeidsgeneeskunde, partiro : H. CLAESSENS I , 

A. DE SCHAEPDRYVER 
- j. FRANCOIS 

P. KLUYSKENS j 

I. LEDSEN 
E. NIHOUL 26 uur/jaar M. PICARD 
N. 

I H. V ANDER EECKEN 
E. VERBEEK - G. VERDONK 
A. VLERICK 
K. VUYLSTEEK 

'· 
2. Doormaken van een gespecialiseerde stage in 

~ -
een arbeidsgeneeskundige dienst N. 2 maand 

- . 

3. Doormaken van een stage in: 
- het Fonds voor Beroepsziekten. N. 1 week 

- een verzekeringsotganisme voor arbeids-
ongevallen N. 1 week 

-een revalidatiecentrum . · . . .,~ N . 

; ~ 

-
' -

-

I zaUrdag I Plaats 

I 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 
•. 

Licentie in de sportgeneeskunde 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensd"'i I donderdag I vrijdag I zakrdag I Plaats 

1. Fysio-pathologie van de sport . ~ · N . 15 uurjjaar theorie Ac. Ziekenh. -
2. Beginselen van t~egepaste medische sta-

·' 

tistiek . N. 
-, 

15 uur Jjaar theorie Ac. Ziekenh. 

3. Antropometrie van de mens N. 10 uur/jaar theorie en 5 uurjjaar prakt. oef. Watersport!., 2 
-

4. Medische sportkeuring en selectie . - N. 5 uurjjaar theorie eri 25 uur/jaar prakt. oef. Watersport!., 2 
< 

5. Biomechanica en bewegingsanalyse N . 30 uurjjaar theorie Watersport!., 2 

6. Sporttechnieken. N. 15 uur/jaar prakt. oef. Watersport!., 2 

7. Farmacologie in verband met sportgenees- -
kunde. N. 15 uur jjaar theorie Ac. Ziekenh. 

' 
8. Traumatologie In verband met sport-

geneeskunde . N. 10 uurjjaar theorie en 1 maand/jaar prakt. oef. Ac. Ziekenh. 

9. Sport bij gehandicapten N. 10 uurjjaar theorie Ac. Ziekenh. -
10. Wetgeving . N. 5 uur/jaar theorie I 

11. Seminaries over bijzondere sportmedische 
Watersport!. , 2 vraagstukken N. .. 15 uur /jaar theorie 

·-
12. Stages in sportgeneeskunde: 

a) sporthygiëne . . . . N . 14 dagen praktische oefeningen 
b ) training . N. 14 dagen praktische oefeningen ..... ! 

~ ; 

-~~-~~- --



KANDIDATUUR FARMACEUTISCH~ WETENSCHAPPEN 
Het examen voor de graad van kandidaat in de farmaceutische weten

schappen omvat de volgende vakken : 

1 o een overzicht der wijsbegeerte (logica, zielkunde, zedenleer); 
2° begrippen van hogere wiskunde en statistiek; 
3o proefondervindelijke natuurkunde; 
4o scheikunde; 
5o dier- en plantkundige biologie; 
6o botanische inleiding tot de farmacognosie; 
7 ° algemene biochemie; 
8o begrippen van menselijke ontleedkunde en menselijke fysiologie 

Bovenvermelde vakken, werkzaamheden en praktische oefeningen 
zijn het voorwerp van twee examengedeelten en van tenminste twee jaar 
studie. 

DE GRAAD VAN APOTHEKER 

Het examen voor de graad van apotheker omvat de volgende vakken : 

1° analytische scheikunde; 
2° anorgan~sche en' organische farmaceutische scheikunde; 
3o farmacognosie; 
4° galenische en magistrale farmacie; 
5o farmacologie ; 
6° medische biochemie; 
7o ontleding van de geneesmiddelen; 
8° microbiologie en hygiëne; 
go toxicologie ; 

1 oo bromatologie; 
11 o farmaceutische wetgeving en deontologie. 

Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van minstens drie 
jaren studie. 

De examinandi leggen een praktische proef af over al de vakken met 
uitzondering van het vak vermeld sub 11°. 

Niemand kan zich voor de derde proef aanmelden, zo hij nie.t door een 
getuigschrift bewijst dat hij regelmatige stage in een apotheek heeft volbracht 
van minstens 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 stagemeesters welke door de universiteit aanvaard zijn. 

· Het nieuw programma treedt geleidelijk, van vanjaar tot jaar, in werking 
met ingang van het academisch jaar 1970-1971 (besluit Raad van Beheer 
van 18 maart 1970). 

260-
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

1 e Kandidatuur in de farm~ceutische wetenschappen 

Leergangen 

I 
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I Plaats 

1. Overzicht der wijsbegeerte (logica, zielkunde 
en zedenleer) . . . . . . . . . . . . . I E. VERMEERSCH llt-12!( 1) Blandijnberg, 2 

2. Begrippen van hogere wiskunde en statistiek I P. DINGENS 11-!-12-H 1) 10-11 (2) Plat., 22 I 

14-16 oll 
I 

Plat., 22 
16-18 

2' Praktische oefeningen over de begrippen van 
hogere wiskunde en statistiek . . . . . . I P. DINGENS 

3. Proefondervindelijke natuurkunde . . . . I R. MoENS 11!-13 9!-11 Led., 35· 
\ 

3' Praktische oefeningen over de proefonder-
vindelijke natuurkunde . . . . . . . . . I R. MoENS 40 uur/jaar in groepen I Led. , 35 Î 

1'..:) 

~ 14. De algemene scheikunde, partim: anorga
nische Z. EECKHAUT 8!-10 I 

I 8!-10 I 
( 1) of (2) 

10-llt 
(1) I I Led., 35 

I 

32 uur/jaar in groepen 

60 uur/jaar in groe.pen ' Led., 35 

5. Dierkundige biologie .......... I L. DE CONINCK I 1"!-13 (1)18!-10 (I) I ·-·---1==1---- Univ., 14 ___ _ 

5' Praktische oefening en over de dierkup.dige I 
biologie . . . . . . . . . . . . . . . L. DE CoNINCK 

4' Praktische oefeningen over de anorganische 
scheikunde . . . . . . . . . . . . . . -1 Z. EECKHAUT 

Univ., 14 
------ ---------- --1 1------1------1 - 1- --- 1 1-----1-- - -------

( 1) eerste halfjaar. 
(2) tweede halfjaar. 

I 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

- ze Kandidatuur in de farmaceutische wetenschappen 
' 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I 

1. De algemene scheikunde, partim : organische M. VERZELE lO-IJl: (I) I IlO-IJl: (I) I 110-IJl: (I) I uu~E~ 
l' Praktische oefeningen over de orgánische 60 uurfjaar in groepen dinsdag- of donderdagnamiddag 

scheikunde M. VERZELE I 
2. Plantkundige biologie ]. MATON 8!-10 ( 1) (.60 uur/jaar) 8!-10 ( 1) 

2' Praktische oefeningen over de plantkundige 
biologie ]. MATON 30 uur/jaar in groepen (1) 

3. Botanische inleiding tot de farmacognosie . P. BRAECKMAN 10-11! (2) (15 uur/jaar) 

3' Praktische oefeningen over de botanische 30 uur/jaar in groepen (2) --inleiding tot de farmacognosie . P.BRAECKMAN 

4. Algemene biochemie . • . . R. RuYSSEN 10-11-! (2) 8!-10 (2) ·-
4' Praktische oefeningen over de algemene bio-

chemie . R. RuYSSEN 14!-17!(2) 

5. Begrippen van menselijke fysiologie en ana-
tomie. l. LEDSEN 8t-10t (1) 8t-10t (2) 

5' Praktische oefeningen over de begrippen van 
14-16 (2) menselijke fysiologie en anatomie l. LEUSEN 

-----

( 1 ) eerste half) aar. 
2) tweede halfiaar. _ 

-

Plaats 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Led., 35 

Farm. Inst . .eA..Z. 
--

Led., 35 

Led., 35 
--

~ 

Ac. Ziekenh -· 

Ac. Ziekenh_. 
--



. FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

~ 
0'> 
(.)0 

Leergangen 

1. De kwalitatieve en kwantitatieve analy-
tische chemie (partim: algemene analyse) 

2. Praktische oefeningen over de kwalitatieve 
en• kwantitatie analytische chemie (partim : 
algemene analyse) . 

3. Anorganische farmaceutische scheikunde . 

4. Praktische oefeningen over anorganische 
farmaceutische scheikunde 

5. Organische farmaceutische schei~unde . 

6. Praktische oefeningen over organische far-
maceutische scheikunde 

7. Farmacognosie . 

8. Praktische oefeningen over farmacognosie 

9. Fysische farmacie . 

10. Praktische oefeningen over fysische far-
macie . 

( 1) eerste halfjaar. 

I 

, 

1 e Graad apotheker ( riieuw regime) 

Titularis 
~ I maandag I I woensdag I dqnderdag I I zaVJdag I dinsdag vrijdag Plaats 

N. (A. CLAEYS) 10-llH 1) 8!-10 ( 1) Farm. Inst., A.Z. 

-
N. (A. CLAEYS) 

20 uur per week, 10 weken 
(van 1 e tot 1Qe week) Farm. Inst., A.Z. 

N. (P. DE MüERLOOSJ;:) ~~~--- 1 f- -1 Farm. Inst., A.Z. i 

20 uur per week, 3 we en 
N. (P. DE MoERLOOSE) ., (van 11 e tot 13e week) · Farm. Inst., A.Z, 

N. (P. DE MüERLOOSE) 
I ISJ:-10 (2) 1 1 Sl:-10 I 

Farm. Inst., A.Z. 

22! uur per week, 8 weken 
N. (P. DE MüERLOOSE) (van 14e tot 21e week) Farm. Inst., A.Z. 

N. (P. BRAECKMAN) 8t-10 ~~~1--1 I I Farm. Inst., A.Z. 

N. (P. BRAECKMAN) 20 uur per week, 6 weken Farm. Inst. , A.Z. 
(van 22e tot 27e week) 

N. (R. R UYSSEN) l llJ:-12t 1 ~--~ 
I 

Farm. Inst., A.Z. 

20 uur per week, 3 weken 
N. (R. RuvssEN) (van 28e tot 30e week) Farm. Inst.! A.Z. 

-----

(2) tweede halfjaar. 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

2e Graad apotheker 

Leergangen Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijó.ag I zaterdag I i/Plaats 

-

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: 
1. De farmacognosie (2e deel) . p. BRAECKMAN 10;i-12t(2) Farm_ Inst., ~.Z. 

2. Praktische oefeninge~ p. BRAECKMAN 24 uur per weiek, 3 weken (van 28e tot 30e week) - Farm_ Inst., ~.z. 

~ t 3. De vermengingen en de vervalsingen van \ I' I ~~----
geneesmiddelen en eetwaren . . . . . . B. CuvELIER llOi-12!(2), I 9-lOt (2) Farm_ Inst., A.Z.

1 

!'-:) 

O'l 
~ 

4. Praktische oefeningen . . . . . . . . . B. CuvELIER 24 uur per week, 5 weken (van I8e tot 22e week) Farm~ Inst., .1!'\.Z. 

5. De kwalitatieve en kwantitatieve an9-ly- . ----~- I - I 
tische scheikunde cze deel) . . . . . . . A. CLAEYS lO:t-12!(1) I \------ _::101(1) 1- I Farm . Inst., A.Z. 

6. Praktische oefeningen . : . . . . . . . A. CLAEYS - 21 uur per week, 6 weken van 12 e tot 1 7 e week) Farm . Inst., A .Z. 

7. De toxicologische sc)leikunde. . . . . . . . . A. HEYNDRICKX • 110i-12!(1) I 110!-12!(1) I I I Farm_. I nst., !""\.~ 
8. Praktische oefeningen en toxicologische 

bewerkingen . . . . . . . . . . . . . A. HEYNDRICKX · 21 uur per week, 6 weken ·(van 6e tot lle week) Farm_. Inst. Pw...Z. 

9. De beginselen van de farmacodynamie . G. DE VLEESCHHOUWER 9-10! (I) I -~--- ___ _1::- LAudia. E.A.~. 
10. Praktische oefeningen en demonstraties. . G. DE VLEEscimouwER I 8-!-10-!(1 ) Audit. E.A.~. 
- I I I 

9-IOj j 9-10!(2) I I I I FanJW.. Inst., .A.~ 11. De farmaceutische scheikunde (partim: or
ganische, 2 e deel) . . . . . . . P. DE MOERLOOSE 

12. Praktische oefeningen . . . . . . . . . P. DE MoERLOOSE 21 uur per week, 4 weken (van }e· tot 4e week) I Farrn1. Inst., -.A.Z. 

·-13. De beginselen der geneeskundige schei- ---- ~- j I 1 

kunde . . . . . . . R. RuYSSEN I 
1 

1 O;i-12! 1----'--1 Farn=t. Inst., -.A.Z. 

14. Praktische oefeningen I R. RuYSSEN 24 uur per week, 5 weken (van 24e t::>t zae week) Farrr=l. Inst.' _A.Z. 

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

2e Graad apotheker 

Leergangen . I Titularis - ~ maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

I 
i 

l i· II. FACULTATIEVE CURSUS: 
15. Microbenleer toegepast op de levensmid-

delen B. CUVELIER 

I 
9-101(1) 

I 
De eerste en de tweede graad omvatten daarenboven praktische . examens, die de volgende bewerkingen moeten omvatten : 

1 ° Twee scheikundige bereidingen; 
2 ° Een algemene ontleding; / 
3° Een toxicologische bewerking; 

~'-.:) I 4° Een bewerking om de wijze van vervalsing van geneesmiddelen en eetwaren op te sporen; 
~ 5° Een opzoeking van geneeskundige scheikunde; 

6° Ten minste één kwantitatieve bepaling over één of meer der vier analytische bewerkingen voorzien onder de nrs 2 o, 3°, 4° en :Jo; 
7 ° Een bacteriologische bewerking; 
8° Een microscopische opzoeking. 

( 1) = eerste halfjaar. 

... l 

Plaats 

Farm. Inst., A.Z. 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FA}tMACIE 

3e Graad apotheker 

Derde graad : Stagejaar : Gecoördineerde wetten (Besluit van de Regent van 31-12-1949) op het toekennen van de academische graden en het prograr:::nma 
van de universitaire examens.- Artikel28: Wijzigingen aan het reglement op de proeftijd in een apotheek.- Koninklijk besluit van 8 februari 1939. (Bel~isch 
Staatsblad van 2 april 1939). 

Art. 1 -De proeftijd, voorzien onder artikel 28 der gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden en het programma vam de 
universitaire examens, kan gedaan worden : 
· 1) Bij een apotheker, die op daadwerkelijke wijze sedert tenminste 4 jaren dezelfde apotheek houdt of beheert; (de kinderen van een overleden apotheker, 

die aanvragen om hun proeftijd te doen in de apotheek van hun vader onder toezicht van een apotheker, zijn niet aan die voorwaarden onderwor-p-en); 
2) in de apotheek van een burgerlijk of universitair hospitaal, die onder de leiding van een apotheker staat; 
3) in een militaire apotheek. 
De miliciens, die hun krijgsdienst verrichten in een gezondheidsdienst van het leger, mogen de onder de wapens doorgebrachte tijd niet in hun proe::ftijd 
doen medetellen. 
Art. 2 -Zo de proeftijd niet in een militaire apotheek gedaan wordt, doet de aspirant, tenminste één maand voor de aanvang van die proeftijd, de c:::loor 

hem gekozen apotheek kennen aan de voorzitter van de commissie der 2e proefvan de universiteit, waarin hij deze heeft afgelegd, of eventueel aan de voor:z:::itter 
van de centrale examencommissie, evenals aan de inspecteur der apotheken en aan de voorzitter der geneeskundige commissie van het gebied dier àpotheek. 

~ Zo deze laatste twee zich tegen de keus van de aspirant verzetten, is deze verplicht een andere keus te doen. . · · 
0> Art. 3 - De duur van de proeftijd is tenminste gelijk aan de tijd, die verloopt tussen de overeenstemmende zittijden van twee opeenvolgende acade-mie-
0'> jaren. 

Zolang die proeftijd duurt, moet de aspirant alle dagen van de week gedurende het grootste gedeelte van de dag in de apotheek aanwezig zijn. I De proeftijddoeners zullen nochtans deelnemen aan de praktische werken, die de universiteit te hunnen behoeve zou inrichten. De duur dier werkeJ:n zal 
niet drie maanden, in een of meer perioden, te boven gaan. De proeftijddoeners moeten de dagen en de uren dier werken ter kennis brengen van de inspecteur 
der apotheken en van de voorzitter der geneeskundige commissie van het gebied. . . 

Art. 4.- Het door de geneeskundige commissie afgevaardigd lid en de inspecteur der apotheken zijn, behalve in de militaire apotheken, belast me t het 
toezicht op de proeftijd. 

Art. 5. - De proeftijd wordt bevestigd door tenminste om de drie maanden afgeleverde getuigschriften. Deze worden ondertekend door de· veranrwoe>rde
lijke apotheker, gelegaliseerd door de burgemeester der plaats en geviseerd door dè inspecteur der apotheken en het door de provinciale geneeskundige comn=1issie 
van het gebied afgevaardigd lid. 

Voor de militaire studenten wordt de proeftijd bevestigd door een getuigschrift uitgaande van de kolonel-apotheker inspecteur der militaire apothe.en. 
Art. 6.- De proeftijd mag in Kongo gedaan worden in een apotheek die onder de leiding staat van een apotheker, houder van het Belgisch wet•elijk 

diploma, op voorwaarde dat op die proeftijd werkelijk toezicht kan geoefend worden. De uitgereikte getuigschriften dienen geviseerd door de overheid die c::>p de 
· proeftijd toezicht geoefend heeft. . · 

Art. 7. - De proeftijd mag niet gedaan worden in een apotheek waar er meer dan twee assistenten voor één apotheker zijn. 
Art. 8. - Er mogen niet meer dan twee proeftijddoeners per apotheek zijn. 
Art. _9.- De bepalingen van bovenstaande artikelen 7 en 8 zijn niet van toepassing op de apotheken der universitaire en militaire hospitalen. 
Art. 10.- De proeftijddoeners zijn ertoe gehouden, bij de eindproef van het examen van apotheker, een proeftijdboekje over te leggen, in hetwe::J.k de 

voorbereidingen en de proeven met geneeskrachtige produkten, die ze in den loop van hun jaar proeftijd verricht hebben, vermeld staan. 
De apotheker, die deze proeftijd leidt, bevestigt de waarachtigheid van die verrichtingen door het voormeld boekje op geregelde tijdstippen te vis-eren. 
Art. 11. - De inspecteurs der apotheken en de door de geneeskundige commissies der provincie afgevaardigde leden hebben te waken over de stipte 

toepassing van de bepalingen van dit besluit. 



t-.:) 
0') 
-....) 

.. 
FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

I 
3e Graad apotheker 

.. 

Leergangen 
I 

Tit~tlarü I maandág I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I za~rdag I Plaats 

I 
1. De praktische artsenijbereidkunde, met inbe-

grip van de bereiding der geneesmiddelen 
vermeld in de farmacopoea (galenische artse-

-nijbereidkunde), het oordeel over de voor-

L schriften der geneesheren met het oog op de \._ 
I 

be~eiding, de dispensatie en de aflevering 

l der geneesmiddelen (voorgeschreven artse-
nijen), de hoogste dosis der geneesmiddelen P. BRAECKMAN 9-10! Farm. Inst., A.Z. 

2. Oefeningen in de praktische artsenijbereid-
I 

kunde P. BRAECKMAN 204 uur Farm. Inst., A.Z. 
- - -

3. De farmaceutische wetgeving . p. BRAECKMAN \ 7 lessen van 1 t uur Farm. Inst., A.Z. 

4. De farmaceutische plichtenleer . · P. BRAEeKMAN 4 lessen van 1 uur Farm. Inst., A.Z. 
- --

Wetenschappelijke excursies en fabrieksbe-
zoeken . . .. 10 dagen . . 

Labo ra toriurnonderzoekingen 60 dagen 

~ 

De derde proef omvat bovendien : 
1 °) Twee officinale artsenijbereidingen; 
2 °) Drie bereidingen naar voorschriften. 
Niemand wordt tot de laatste proeftoegelaten zo hij niet bewijst dat hij gedurende éénjaar in een apotheek gewerkt heeft, te rekenen van het af-

leggen der tweede proef. 
Een koninklijk besluit genomen op advies van de bevoegde faculteiten en van de inspectie op de apotheken regelt de bijzonderheden van de 

proeftijd. 
~ 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE .. 

Industrie-apotheker (tenminste 1 jaar studie, 1 proef) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I waensdag I donderdag I 
\' 

'r_- VERPLICHTE CURSUSSEN -
1. Grondige ontleding van geneesmiddelen . R. RuYSSEN . 15 u. (*) 
----
1' Praktische oefeningen . R. RuYSSEN 315 u. (*) 

2. Galenische technologie .. . p. BRAECKMAN 15 u. (*) 

2' Praktische oefeningen. P. BRAECKMAN 210 u. (*) 

3. Farmaceutische organische technologie G. GoETHALs 15 u. (*) 

3' Praktische oefeningen . G. GOETHALS 210 u. (* ) 
--
4. Industriële farmaceutische processen N. 15 u. (*) 

4' Praktische oefeningen over industriële far-
r 

m~ceutische prqcessen N. 200 -u. (*) 
-

II. - CuRsussEN NAAR KEUZE 
Eén cursus te kiezen uif 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. HEYNDRICKX 210u.(*) 
I 

3. Oefeningen over aanvullingen van broma- ' ( 

tologie B. CuVELIER 210 u. (*) 
- -

( *) jaarurcn. 

-

vrijdag I zakrdag I Plaats 

Farm. Inst., !' .... Z . 

Farm. Inst., A .. Z. 

Farm. Inst., A. Z. 

Farm. Inst., A_Z. 

Farm. Inst., A_Z. 

Farm_ Inst., A_ Z. 

Farm. Inst.~ A. Z. 

Farm. lnst. ~ A __ z. 

~ 

-- Kluys.Ikensstr., 23 

Kluys:::kensstr., 23 

-· Kluys=:kensstr ., 23 
I 

Kluys kensstr., 23 
-

Fa.rxn:. Inst., Pa.Z. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 
-

- Industrie-apotheker (tenminste 1 jaar studie~ 1 proef) 

Leergangen I 
Titularis I =andag I dinsdag I woensdag I donderdag I 

4. of een van de verplichte cursussen van de I 
~ 

secties "Apotheker specialist in de analyse ~ 

van gèneesmiddelen" en "Apotheker-specia-
list in de medische analyse". 

\ 

5. Aanvullingen in de analytische chemie A. CLAEYS 15 u. (*) 
~ 

5' Praktische oefeningen . . -. A. CLAEYS 210 u. (*) 

6. Hospitaalfarmacie .. P. BRAECKMAN ... 15 u. (*) 

6' Praktische oefeningen . P.BRAECKMAN 210 u. (*) 

• c III. -FACULTATIEVE CURSUS 
, 

1. Inleiding tot industrieel beheer. A. VLERICK 45 u. (*) 
---

\ 

'· 

' ~ 
i 

' 

.! 

-

(*) jaaruren. 

" 

( 

vrijdag I <atèrdag I Plaats 

\ 

----
Plat., 22 

Farm. Inst., A.Z. , 

Farm. Inst., A.Z. · 

Farm. Inst., A.Z. , 

Plat., 22 

: 
' 

' 
. 

. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

Apotheker-specialist in de analyse van geneesmiddelen (tenminste 1 jaar studie, 1 proef) · 

Leergangen I· Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag i zaWrdag I 
l. - VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. De grondige .ontleding van geneesmiddelen R. RuYSSEN 15 u. (*) 

1' Praktische oefeningen . R. RUYSSEN 420 u. (*) 

2. Farmacologische biologische ijking van ge-
neesmiddelen . . . . . . . . . . . . . G. DE VLEESCHHOUWER 10 u. (*) 

2' Praktische oefeningen. G. DE VLEESCHHOUWER 105 u. (*) 

3. Bacteriologische ·ijking van geneesmiddelen. E. NIHOUL 10 u. (*) 

3' Praktische oefeningen. E. NIHOUL 105 u. (*) -

4. Biometrie en statistiekleer . c. GROSJEAN 10 u. (*) -
J 

II. - 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 15 u. (*) 

2' Praktische oefeningen . A. HEYNDRICKX 210 u. (*) 

3. Oefeningen over aanvullingen van broma- , 
' to1ogie . . . . . . . . . . . . . . . . B. CUVELIER 210 u. (*) 

4. of een van de verplichte ·cursussen van de 
·secties "Industrie-Apotheker" en "Apothe-
ker-specialist in de medische analyse". 

•. 

-
5. Aanvullingen' in de analytische chemie. A. CLAEYS 15 u. (*) . 

-
5' Praktische oefeningen . A. CLAEYS 210 u. (*) 

-

(*) jaaruren. 

I 

Plaats I 

Farm. Inst., A.Z. 

Farm. Inst., A.Z. 

Aud. E. A.Z. 

Aud. E. A.Z. 

Kluyskensstr ., 23 ' 

Kluyskensstr., 23 

RoziER, 6 

Kluyskensstr., 23 

K1uyskensstr., 23 

Kluyskensstr., 23 · 

Kluyskensstr., 2.3 , 

Farm. Inst., A.z. : 

Plat., 22 

Farm. Inst., A.Z. 



FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE ' 

Apotheker-specialist in de medische analyse (tenminste 2 jaar studie, 1 proef) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

l. - VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. Aanvullihgen van de medische scheikunqe 
(met inbegrip van de biochemie en de beginse- ' 
I en der hematologie) . . . . . . . . . . R. RuYssEN 10 u. (*) Farm. Inst., A.Z. 

-
1' Praktische oefeningen 1 e jaar, 1 e sem .. R. RuYsSEN 375 u. (*) Farm. Inst., A.Z. 
I" Praktische oefeningen 2e jaar, 2e sem .. R. RUYSSEN 480 u. (*) Farm. Inst., A.Z. 

I 
2. Aanvullingen van de toxicologische schei-

kunde .......... 0 • 0 ••• A. HEYNDRICKX 15 u. (*) Kluyskensstr., 23 

K) 2' Praktische oefeningen 1 e jaar . . A. HEYNDRICKX 105 u. (*) K1uyskensstr., 23 
""-..) 2" Praktische oefeningen 2e jaar . . A. HEYNDRICKX 55 u. (*) Kluyskensstr., 23 ....... , 

I 3. Aanvullingen van bacteriologie, serologie en 
10 u. (*) Kluyskensstr., 23 parasitologie. E. NIHOUL 

3' Praktische oefeningen 1 e jaa~, 2e sem .. E. NrHOUL . 480 u. (*) Kluyskensstr., 23 

3" Praktische oefeningen 2e jaar, 1 e sem .. E. NIHOUL 375 u. (*) Kluyskensstr., 23 

-

-

J 

I 
~ 

... 

' 
(*) = jaaruren. · 

' 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE . 
.. 

Apotheker-specialist in de medische analyse (ten minste 2 jaar studie, 1 proef) 

Leergangen I 
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zawdag I Plaats 

I 

' 
\ 

II. - CuRsussEN NAAR KEUZE 
' 

I 

Eén cursus te kiezen onder de volgende : 
1. Fytofarmacie k. HEYNDRICIO:: 15 u. (*) Kluyskensstr., 22 ; 

... 
1' Praktische oefeningen A. lliYNDRICKX 210 u. (*) - Kluyskensstr., 23 1 

I 

2. Ra9iofarmaca . A. HEYNDRICKX 15 u. (*) K1uyskensstr., 23 ' 
I 

2' Praktische oefeningen A. HEYNDRICKX . 210u. (*) ' Kluyskensstr., 23 .. 

3. Oefeningen over aanvullingen van bromato- -
logie . . . . . . . . . . . . . . · . . B. CuVELIER 

" 
210 u. (*) Farm. Inst., A.Z. 

4. of een van de verplichte vakken van de sec- -
ties ~,Industrie-Apotheker" en "Apotneker- i: 

specialist in de analyse van geneesmiddelen". -
: 

5. Aanvullingen in de analytische chemie A. CLAEYS 15 u. (*) Plat., 22 -
-
5' Praktische oefeningen . A. CLAEYS 210u. (*) Farm. Inst., A.Z. 

.. 
I "' 

i 
t 

" 
I } 

I 

Nota: Alvorens tot het examen van apotheker-specialist in de medisc_he analyse te worden toegelaten moeten de examinandi door een getuigschrift 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 GENEESKUNDE EN FARMACIE 

Apotheker - specialist in de ra~ioactieve geneesmiddelen en radioprotectie (tenminste 1 jaar studie_, 1 proef) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag -1 woensdag I donderdag I vrijdag I zawrdag I I!laats 

1. Radiochemie, dosimetrie en radioprotectie A. CLAEYS 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

1 1 Practicum. .. . A. CLAEYS 45 uur/jaar Ac. Ziekenh . 

2. Radiobiologie en stralingspathologie P.M. VANVAERENBERGH 25 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

2 1 Practicum. P.M. VANVAERENBERGH 10 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

3. Radiotoxicologie en behandeling van radio-
actieve afval . . . . . . . . . . . . . A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

31 Practicum . A. HEYNDRICKX 25 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

4. Bereiden, controle en -gebruik van radio-
actieve geneesmiddelen . A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

4 1 Practicum. A. HEYNDRICKX 210 uur/jaar Ac. Ziekenh. 

5. Twee cursussen naar keuze, te kiezen uit de 
specialisatiecursussen van het leerplan van 

/ apotheker-specialist in de medische analyse ' -1-· 
I -I 

f 

I 

J 

I 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

Apotheker-specialist in de toxicologische ontledingen 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I W<Jensdag I donderdag I 
1. Grondige toxicologische ontledingen • . . A. HEYNDRICKX 15 uur/jaar 

1' Praktische oefeningen A. HEYNDRICKX 480 uur/jaar 

2. Beginselen der geneeskundige en industriële 
toxicologie A. DE ScHÁEPDRYVER 25 uur/jaar . . . 

2' Praktische oefeningen A. DE ScHAEPDRYVER 15 uur/jaar 

3. Demonstraties van lijkschouwingen . F. THOMAS 10 uur/jaar 
,_. 

-
-

·' 

·' -
-

- -
I 

J-

- . ~ 

vrijdag I zarerdag I Plaat~ 

Kluyskensstr., 23 
-

Kluyskensstr., 23 

Ac. Ziekeo.h. 

Ac. Zieker1h. 

Ac. Zieker::1h. 

~ 

-
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

1 e Licentie tandheelkunde 

Leergangen 

1. De protheseleer . . . . . . . . . . . . 

2. De protheseleer: praktische oefeningen. 

3. De protheseleer, partim: tandheelkundige 
materiaalkennis (deel: niet-metallieke ma-
terialen) . . . . . . . . . . .... 

4. Beginselen der geneesmiddelleer en der 
farmacodynamie ( * *) ..... . . . 

5. Pathologie en therapie van de mond ... 

6. Kliniek der mondziekten . . . . . . . . 

7. Operatieve tandheelkunde . . . . . 

8. Operatieve tandheelkunde : praktische oe-
feningen . . . . . . : . . . . . . . . 

9. Orthodontie . . . . . .;, ... . . . 

10. Orthodontie : Praktische oefeningen . . . 

11. De algemene ziektenleer . . . . . . . . 

12. Bacteriologie en beginselen der parasitologie 

13. Praktische oefeningen in parasito-bacterio-
1ogie (*) . . . . . . . . . . . . . . . 

14. Pathologische ontleedkunde 

eerste halfjaar. 
tweede halfjaar. 

...... 

I Titularis 

A. COMHAIRE 

A. COMHAIRE 

A. CoMHAIRE 

G. DE VLEESCHHOUWER 

R. DE WILDE 

R. DE WILDE 

R. DE WILDE 

R. DE WILDE 

R. DE WILDE 

R. DE WILDE 

I. LEDSEN 

E. NIHOUL 

E. NIHOUL 

H. RoELS 
-

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

om de twee jaar: 11! I gedurende het tweede halfjaar. 
om de twee jaar : 14! 

-

I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

17-18! 8!-~0 (2) 

8!-11! 14-17 10-12_(3) 14-18 

I -
8!-10 (1) 

llt-13 (2) 

14!-15!(2) 

8!-9! 

14!-15!(1) 

15!-18 9!-11! 8!-11! 8!-11! 

14-17 (1) 
14!-17 (2) 

17-18! 

11!-13 11!-13 

14!-16!(1) 14!-16!(2) 

11!-13 11!-13 
-- - ·-- ---

,_ 
--- ----

(*) 
(**) 

niet verplichte leergang. 
om de twee jaar gedoceerd. 

I zaterdag I Plaats 

Ac. Ziekenh . 

14-18 (4) Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

11!-13 (2) Aud. E. A.Z. 

Ac.- Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh . 

Ac. Ziekenh. 

8!-9! (2) Ac. Ziekenh . 

8!-12 (1) 
9!-12 (2) Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Bijl., 1 
---
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FACUL TElT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

Leergangen 
• I 

1. De protheseleer . . . . . . . . . .. . . 
2. De protheseleer: praktische oefeningen + 

klinische opleiding . . . . . . . . . . . 

3. Beginselen der geneesmiddelleer en der 
farmacodynamie (*) .......... 

4. Kliniek der mondziekten . . . ..... 
1-· 

5. Operatieve tandheelkunde ....... 
6. Operatieve tandheelkunde : praktische oefe-

ningen ................ 

7. Orthodontie . . . . . . . . ..... 
8. Orthodontie : praktische oefeningen. . . . 

9. Protheseleer, partim: tandheelkundige ma-

(1) 
(2) 

teriaalkennis ·(deel : metalen) 
------- - ·----

eerste halfjaar. 
tweede halfjaar. 

...... 

I 

-ze Licentie tandheelkunde 

Titularis 

A. COMHAIRE 

A. CoMHAIRE 

G. DE VLEESCHHOUWER 

R. DE WILDE 

R. DE WILDE 

R. DE WILDE 

R. DE WILDE 

R. DE WILDE 

H. HAEMERS 

I mmmdag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaWdag I PlaC!lts 

11-12! 

8:!-11 

17-18 

14-17 

.. 

17-18! 17-18! Ac. Ziekenh. 

14 -16!(1) 
14-18 (2) .8!-12 (3) 14-17 14-17 (4) Ac. Ziek~nh. 

11!,-13 (2) 11:!-13 (2) Aud. E. LA..Z. 

8!-9:! Ac. Ziek-enh. 

- Ac. Ziek-enh. 

9:!-12 8!-12 (3) 
~ 

8:!-12 Ac. Ziek-enh. 

8!-9:! (1) Ac. Ziek enh. 

14-18 (4) 9:!-11 ( 1) 
- 8:!-12(2)(3) Ac. Ziek enh. 

17 -18t(1) I Ac. Ziek_enh. 

(3) 
(4) 
(*) 

om de twee jaar: 11! I gedurende het tweede halfja-ar. 
om de twee jaar : 14! i 
om de twee jaar gedoceerd. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

Vrije leergang~n 

Leergangen I Titularis I Aantal uren per jaar 

1. Klinische-Toxicologische ontledingen theo- woensdag om 18 uur in april 1970 
rie en praktijk A. HEYNDRICKX 9 uurjjaar 

I 

maandag van 18 tot 19 uur (2) 
2. Gerontologie . G. VERDONK 10 uur/jaar 

maandag te 18 uur 
3. Geschiedenis der geneeskunde. A. EVRARD 10 uur/jaar 

~ 5 uurfjaar 
4. Kindercardiologie A. BLANCQ.UAERT dag en uur later te bepalen 

4 uur/jaar 
5. Longfunctieproblemen j.-TASSON . dag en uur later te bepalen 

6. Toxicologische ontledingen en luchtveront- dinsdag van 18 tot 19 uur (1) 
reiniging A. VERCRUYSSE 5 uur/jaar 

7. Fysica-chemische technieken toegepast in dinsdag van 18 tot 19 uur (2) 
de toxicologische chemie . A. DE LEENHEER 5 uur/jaar 

5 uur/jaar 
8. Intensieve zorgen . P. VERMEIRE dag en uur later te bepalen 

5 uur/jaar 
9. Vectorcardiografie J. SNOECK dag en uur later te bepalen 

10. Opdrachten van de huisarts in de genees- 4 uur/jaar 
kundige praktijk E. TEMMERMAN dag en uur later te bepalen 

11. Nieuwe juridische aspecten van de genees- 5 _uur/jaar 
kundige plichtenleer . F. VAN HooREBEKE dag en uur later te bepalen 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar 

I Plaats 
I 

Kluyskensstr., 23 

Ac. Ziekenh. 
Aud. B. 

Pasteurlaan, 2 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Kluyskensstr., 23 

Kluyskensstr., 23 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 

Kluyskensstr., 23 



llöe~tt INQTITUUT VOOR LIOHAMELIJKE OPVOEDING 

(R. B. van 28.8.1945) 

WATERSPORTLAAN 2 - Tel. 23.50.35 
23.50.36 

ToELATINGsvooRWAARDEN 

1. Zie p. 14 en volgende (koninklijk besluit dd. 30/9/1964). 

2. zie p. 16 en volgende (besluit Raad van Beheer dd. ·26/2/1964). 

3. de houders van een gehomologeerd humanioragetuigschrift van Grieks
Latijnse, Latijn-wiskundige, Latijn-wetenschappelijke of modern-weten
schappelijke afdeling, uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 geldende 
voorwaarden; d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma vereist was om 
universitaire studiën aan te vangen. 

-4. de houders van een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met goed gevoJg 
de voorbereidende proeven, bedoeld bij de artikelen 10, 10bis of 12 der 
wetten op het toekennen van de academische graden en het programma 
der universitaire examens (coördinatie 31 /12 f 1949) heb ben afgelegd. 

Bovendien moet men in het bezit zijn van een door de raad van het 
instituut 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 aanvaard zijn vóór de inschrijving op de cursussen wordt genomen. 

OVERZICHT VAN DE STUDIE 

Het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding kan volgende weten
schappeJijke graden verlenen :· kandidatuur en licentie in de lichamelijke 
opvoeding, licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding, aggregatie van 
het hoger secundair onderwijs voor lichamelijke opvoeding, doctoraat in de 
lichamelijke opvoeding, speciaal doctoraat in de lichamelijke opvoeding. 

De vakken van het examen van de kandidatuur in de lichame
lijke opvoeding lopen over twee examengedeelten en ten minste twee 
jaren studie. · 

De vakken van het examen van de licentie in de lichamelijke 
opvoeding lopen over twee examengedeelten en ten minste twee jaren 
studie. De examinandi moeten bij het tweede examengedeelte een verhande
ling indienen over een vraagstuk in verband met één der vakken van het 
licentiaa tsexamen. · 

Deze verhandeling moet aan de examencommissie binnen de door haar 
vastgestelde periode worden voorgelegd. 

-278-



Tot de li c en tie in de bijzon de re lichamelijke opvoeding 
worden alleen de houders van het licentiaatsdiploma in de lichamelijke op
voeding toegelaten. 

Het examen voor de aggregatie van het secundair onderwijs 
van de hogere graad voor lichamelijke opvoeding mag gelijk
tijdig met het tweede examengedeelte van de licentie worden afgelegd. De 

. aggregatie wordt vereist van hen die een benoeming betrachten voor het 
onderwijzen· der lichamelijke opvoeding in de athenea of atheneumafdelingen 
en in de normaalscholen. 

Worden tot het do c t o r a a t i n d e 1 i c ha m e 1 ij k e op v o e di n g tóe
gelaten : degenen die sedert tenminste één jaar in het bezit zijn van de licentie 
in de lichamelijke opvoeding. Dit examen gaat over één enkele proef. Het 
omvat het indienen en de openbare verdediging van een oorspronkelijk 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 maand voor de datum voor het examen vastgesteld. 

Wie sedert tenminste twee jaren houder is van het doctorsdiploma in 
de licharnelijke opvoeding kan zich aanmelden voor het spe c i a a 1 do c
toraa tsexamen. 

-279-
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HOGER INSTITUUT VOOR ~ICHAMELIJKE OPVOEDING 

1 e Kandidatuur lichamelijke opvoeding 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
-

8!-9! (1) F 

{ 
10!-11!(1) 11-12 (1) 

heren 15-16 (2) 11-12 (2) 
1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding . ...,. 

en de sport ....... · ...... R. CLAEYS 11t-12Hl ) 1 

dames 14-15 (2 ) 12-13 (1) 10!-llt 

2. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : zwemmen . R. CLAEYS 

heren 

{ 
14!-15!(2) 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding I 

en de sport : balspelen : . . . . . . . . . R. -CLAEYS 
dames 15!-16!(2) 

--
4. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 

, 

en de sport: athletiek . . . . . . . . . . . R. CLAEYS 9t-10t 
I--

5. De algemene scheikunde, partim : anorga- / 

nische ............... . L. MASSSART 8!-10 (1) 8!-10 (I ) 
-

6. Praktische oefeningen over de algemene L. MASSART 14-18 (1) 
scheikunde, partim : anorganische (32 uur/jaar) 

7. De proefondervindelijke natuurkunde R. MoENS 

8. Praktische oefeningen over de proefonder-
vindelijke natuurkunde R. MoENS 

- -
9. De algemene scheikunde, partim organische M. ANTEUNIS llt-13 (2) llt-13 (2) 

10. Praktische oefeningen over de algemene 8t-12H2) 
scheikunde, partim : organische . . . . M. ANTEUNIS (40 u.Jj. ) 

I 

p) eerste halfJaar. 
(2) tweede halfJaar. 

-

vrijdag I zakrdag I Placats 

9t-10!(2) 
\.. Waterspo-rt!., 2 

10-11 (2 ) Waterspo-rt!., 2 

8-9 ~ Bad Peer:straat 

l.St-16!(1 ) 

15!-16!(1) 
Waterspc:::>rtl., 2 

Watersport!., 2 

9;i-llt(l ) ! ~ Led., 35 
i 

Led., 35 

11!-13 10-11! Led., 35 
-

14-18 (2 ) 
(40 u. jj. ) Led., 35 

8!-10 (2 ) Plat., 22 

Plat., 22 



f\.:) 
co ...._. 

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE 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 . . . . . . . . . . 

6. Praktische oefeningen in verband met de 
begrippen der ontleédkunde van het 
menselijk lichaam . 

7. De fysiologische scheikunde 
8. Praktische oefeningen over de fysiologische 

scheikunde 
-

9. De algemene proefondervindelijke fysiologie 
10. Praktische oefeningen over algemene proef-

ondervindelijke fysiologie 
11. Beginselen van de weefselleer en van de 

biologie . 

12. Praktische oefeningen in verband met de 
beginselen van de weefselleer en van de 
biologie . 

13. Een overzicht der wijsbegeerte, partim: 
zielkunde .. 

( 1) · = eerste halfjaar 
(2) = tweede halfjaar 

I 

2e Kandidatuur lichamelijke opvoeding 

Titularis I nwandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 
I 

I 
9-!-10!(1 ) 

i 
8-!-9!- (2) 

10-11 (2) 
R. CLAEYS 10-11 

15-16 (2) 8-!-9! (2) 

R. CLAEYS 19i-20i 

R. CLAEYS 

-
R. CLAEYS 8!-9! (2) 

j. FAUTREZ 
" 

10-11 10-11 
15-18 ( 1) 15-18 (1) 15-18 (1) 

j. FAUTREZ - 120 uur/jaar 
J. STOCKX 9!-11 ( 1) 

J. STOCKX - 14-17 (2 ) 
J. STOCKX - 11-12! 

j. STOCKX 17-18!- (2 ) 
8!-10 (1 ) 8!-10 (1) 

M. SEBRUYNS 55 uur/jaar 

I 18!-11!(2) I 

M. SEBRUYNS 30 uur/jaar 

H. V ANDER EEGKEN 11!-13 (2 )1 I . I 

vrijdag I za~dag I ' Plaats 

9!--10!(1) . 
W a tersportl., 2 

9!-10! Watersport!., 2 

8-9 Bad Peerstraat 
131;-14! 

15!-16!(2) Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

11-12 (2) 11-12 (1) Led., 35 
15-18 (1 ) 

I 
~ 

Led., 35 
10!-12 (1} Watersport!., 2 

Led., 35 

- Watersport!.~ 2 

Led., 35 
Pasteurlaan, 2 

I I 

Pasteurlaan, 2 

I I Ac. Ziekenh. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

. 1 a Licentie lichamelijke opvoeding 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I 

heren l 16-17 14-15 
1. De praktijk van de lichamelijke opvoeding R. CLAEYS ------·----------- ·----------------· ---------------- -----------------

en de sport dames 16-17 14-15 

2. De didaktiek van de lichamelijke opvoe-
R. CLAEYS ding en de sport 9!-11! 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : zwemmen R. CLAEYS 19!-20! -

4. De praktijk van de lichamelijke opv_oeding 
I 

en de _sport- (athletiek - balspelen - volks- 11!-13 
dans) R. CLAEYS 17-18 18-19 11!-12! 

5. De theorie van de lichamelijke oefeningen. R. CLAEYS 14!-16 

6. De fysiologie van de mens .. I. LEDSEN 8!-10 8-1-10 

7. Praktische oefeningen . ... I. LEDSEN .,. 

8. Biometrie van de mens P. VAN UYTVANCK 10!-11! 10!-1 H 

9. Praktische oefeningert in de biometrie van 
de mens . . . . . P. VAN UYTVANCK 14-17 

10. Hygiëne (1 e deel) . R. CLAEYS 8!-9! (1) 

I 
I 

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

vrijdag I zaWrdag I Plaats 

11-!-12I( 1) Watersport!., 2 
·----------------- ----------------- -

11-12(2) 
Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

~ 8-9 Bad Peerstraat 

13!-15! Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

8!-10 Ac. Ziekenh. 

8!-10 (1) Ac. Ziekenh. 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

ze Licentie lichamelijke opvoeding 
~ 

I 
- I mtlandag I dinsdag I woensdag I donderdag I Leergangen Titularis 

9-10 I 9-10 . 
heren 

I 
15-16 

1. Delraktijk van de lichamelijke opvoeding R. CLAEYS ----------------- ----------------· ----------------- -----------------
en e sport dames 9-10 

15-16 9-10 

2. De didaktiek van de lichamelijke opvoe- -' 

ding en de sport R. CLAEYS 11-12 

3. De praktijk van de lichamelijke opvoeding 
en de sport : zwemmen R. CLAEYS 19;i-20i 

heren 

I 
17-18 17-18 9!-11 

4. De praktijk van de lichamelijke opvoeding ---------- ----------- --------------- -------
en de sport ( athletiek-volksdans-balspelen) 

dames R. CLAEYS 17-18 18-19 11!-12! 

5. Ontleding van de bewegingen. ... R. CLAEYS 10!-12! 

6. De bijzondere fysiologie van de lichamelijke 
opvoeding . P. VAN UYTVANCK 9!-11 

7. Praktische oefeningen . .. P. VAN UYTVANCK 14-17 

8. Hygiëne (2e deel), toegepast op de licha- 11-12 (1) 
me1ijke opvoeding R. CLAEYS 10!-11!(2) 

9. Praktische oefeningen . .. R. CLAEYS 15-17 

- I 
(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

vrijdag I zakrdag I Plaats 

11!-12!(1) 
11-12(2) 

----------------- -----------------
Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

8-9 Bad Peerstraat 

14!-16! 
---------------- --------- Watersport!., 2 

14!-16! 

Watersport!., 2 

9!-11 Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 

Watersport!., 2 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

- Licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag ! donderdag I 

1. Theorie van de lichamelijke opvoedmg bij 
afwijkingen van het locomotorisch stelsel. 
partim: .. H. CLAESSENS 45 uur/jaar 

partim: .. ·. R. CLAEYS - 15 uur/jaar 

2. Theorie van de kinesitherapie en ergo_-
therapie H. CLAESSENS 60 uur/jaar 

3. Praktische oefeningen. H. CLAESSENS 120 uur/jaar 

4. Theofie van de lichamelijke opvoeding bij 
interne stoornissen 
partim:. R. CLAEYS 45 uur/jaar 

partim:. P. VAN UYTVANCK 15 uur/jaar 

5. Stages H. CLAESSENS 
/ 

600 uur/jaar 

/ 

vrijdag I zaWdag I Plaasts 

Ac. Zieke.:nh. 

Waterspo:::rtl., 2 

Ac. Zieke:nh. 

Ac. Zieke:nh. 

Waterspo•tl., 2 

W a terspo111:tl., 2 

Ac. Ziekeillh. 
-----------
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HOGE~ INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Aggregaat hoger secundair onderwijs lichamelijke opvoeding ... 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

-
1. De bijzondere methodenleer van de lichame- R. CLAEYS 3 lesuren per week in At. of Lyceum-

lijke opvoeding en de sport volgens uurrooster At. of Lyceum 
I 

' 2. Toepassingsoefeningen van de lichamelijke 
opvoeding en de sport in verband met open-
lucht leven en vrije tijdsbesteding. R. CLAEYS 

3. Geschiedenis der opvoedkunde (wel in 70/71 ) R. PLANCKE 17-19 

4. De algemene methodiek (niet in 70/71 ) . A. GERLO 17-19 

5. De proefondervindelijke opvoedkunde . R. VERBIST 17-19 
-

' 

~ 

-

' ' 

I zat.rdag I Plaats 
- I 

Atheneum, 
Lyceum 

9-10 Watersport!., 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 14 

Univ., 14 

I 

~ 



CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

AcADEMISCH ~IEKENHUIS TeL ~~.~,.41 

OvERZICHT vAN DE STUDIËN 

Het centrum verleent de diploma's en de wetenschappelijke graden van 
licentiaat in biochemische wetenschappen met specialisatie in biologie en van 
licentiaat in biochemische wetenschappen met specialisatie in technologie
(K. B. 10 juli 1953). 

De studiën duren één jaar na het bekomen van één der hiernavolgende 
dip~oma's. 

ToELATINGsvooRw AARDEN 

I. Tot de licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie 
in biologie worden toegelaten, de houderS van één der hiernagenoemde 
wettelijke of wetenschappelijke diploma's: 

1° licentiaat in scheiku~dige wetenschappen; 
2° licentiaat in dierkundige wetenschappen; 
3° licentiaat in plantkundige wetenschappen; 
4o apotheker; 
5° doctor in veeartsenijkunde; 
6° doctor in genees-, heel- en verloskunde; 
70 ingenieur voor scheikundige en voor landbouwindustrieën. 

II. Tot de licentie in de biochemische wetenschappen met speciaVsatie 
in technologie worden toegelaten, de houders van één der wettelijke of weten
schappelijke diploma's vermeld onder I. 1°; 4o en -7o. 

III. De Raad van Beheer der universiteit kan eveneens~ overeenkomstig 
het K.B. van 30/9/1964, 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 die, verondersteld bij 
de hierboven opgesomde getuigschriften en diploma's. 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Leergangen I Titularis 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Aanvullingen in de organische scheikunde 

(0) (+) . . . . . . . . . . . . . . . . I M. VERZELE 

1' Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de organische scheikunde (0 ) (+) . . . . . I M. VERZELE 

2. Aanvullingen in de analytische scheikunde 
(en in de organische analyse) (0 ) (+) (*) . . ·I A. CLAEYS 

2' Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de analytische scheikunde en in de orga
nische analyse (o) (+) (*) A. CLAEYS 

Afdeling biologie 

I maandag I dinsdag I woensdag I dondmiai I vrijdag I <at.rdag I Plaats 

9-10 (1) I I I Plat., 22 

14-18 (1) Plat., 22 

141-151(1) Farm. Inst. A.Z. 

15!-18!(1) Farm. Inst. A.Z. 

8!-10 (2) 
COlt---------------·· I I I I I I I 
""-l 3. De geneeskundige microbiologie en serologie A. NIHOUL Kluys., 23 

3' Praktische oefeningen over de geneeskundige 
microbiologie en serologie . . . . . . • . I A. NmouL 

4. De ontleding der voedingsstoffen (+) . . . I B. CuvELIER 

5. De beginselen der fysiologie en anato-
mie (") ( +) . . . . . . . . . . . . I I. LEDSEN 

alle vrije uren van de JOe en de 11 e week (30 u) 

8!-12! (1). 
1.4-18 (1) 

10-12 
1-------------------1 1------1----1 I I I I 

6. De grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties over de biologische ijking van 
geneesmiddelen ............ I G. DE VLEESCHHOUWER 16!-181(2) 

( 0 ) - van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van licentiaat in de séheikundige wetenschappen. 
(+) van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van apotheker. 

Kluys., 23 
-----
Farm. Inst. A.Z. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
Blok B 

(* ) = van deze cur!luS worden vrijgesteld: de houders 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 half) aar. 
(2) = tweede halfjaar. 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 
.... 

~ ... - ,; •'-~•' ' ' .~ Afdeling biologie 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 
I I 

I -· - - -,_. 
Plaat_s 

6' Praktische oefeningen over de grondbegin-
4r selen van de farmacologie en demonstraties 

over de biologische ijking van geneesmiddelen! G. DE VLEESCHHOUWER 

7. De algemene biochemie 

7' Praktische oefeningen over de algemene bio
chemie . 

L. V ANDENDRIESSCHE 

L. V ANDENDRIESSCHE 

15-18 (2) 

9}-12} 

alle vrije uren van de 15e tot en met de 25e week (285 u.) 

Ac. Zi-ekena.h. 
Blok B.. 

Led., 35 

Led., 35 

8. De biologische fysico-chemie .... -. ·IR. RuYSSEN I ---~ I i 16-18 I I I Farm. Ins~. ~Z. 
~ 18' Pr~ktische ?efex:ingen over de biologische 
co fys1co-chem1e . . . , . 

9. Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de klinische analyse 

R. RUYSSEN 

R. RUYSSEN 

alle vrije uren van de 1 e tot en met de se week (120 u.) 

I I I I I 
alle vrije uren van de ge week (15 u.) 

I I I I I I I 

II. CuRsussEN NAAR KEUZE: één cursus te 1 1 1 

I 

kiezen uit: 
A. De industriële uitvoering van organische 

reacties 

B. De farmaceutische technologie 

\ 

(1) eerste halfjaar. 

G. GoETHALS 8!-10 (1) 

P.BRAECKMAN 8!-10 (1) 

I 

(2) tweede halfjaar. 

Farm. Insrt. A.Z. 

I Farm. Insn.- A.Z. 
I 

Plat., 22 

Farm. Inst. A.Z. 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 
--:;-

Afdeling technologie 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I doruUrdag I vrijdog I zaterdog I P/nats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN: ~~ 
1. Aanvullingen in de organische scheikunde 

(o) (+) . . . . . . . . . . . . . . . . M. VERZELE 9-10 (1) I I I Plat., 22 

'" I 1' Praktische oefeningen over aanvullingen in 
de organische scheikunde (0 ) (+) . . . . . M. VERZELE 

2. De geneeskundige microbiologie en serologie I A. NIHOUL 

2' Praktische oefeningen over de geneeskundige 
microbiologie en serologie . . . . . . . . I A. NIHOUL 

14-18 (1) I I I I I I Plat. 22 

8!-10 (~) Kluys., 23 

alle vrije uren van de ge tot en met de 12e week (60 u.) Kluys., 23 . 

~ 13. De ontleding der voedingsstoffen (+) 
c..o 

; IB. CUVELIER 
--1 I I --1 I 

8!-12 (1) Farm. Inst. A.Z. 
14-18 (1) 

-

----- I I I I I I 
10-11! Plat., 22 4. De technologie der biochemische bedrijven I G. GoETHALS· 

I . I I I ·-------
5. De beginselen der fysiologie en anato

mie (") . . . . . . . . . : . . . . . . I I. LEUSEN 

6. De grondbeginselen van de farmacologie en 
demonstraties over de biologische ijking van 
geneesmiddelen .... ~ ..... I G. DE VLEESCHHOUWER 

6' Praktische oefeningen over de grondbeginse
len van de farmacologie en demonstraties 
over de biologische ijking van geneesmid-
delen ..... ............ I G. DE VLEESCHHOUWER 

7. De algemene b~ochemie L. V ANDENDRIESSCHE 

10-12 

16!-18!(2) 

15-18 (2) 

9!-12! 

(o) van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van licentiaat in de scheikundige wetenschappen. 

Ac. Ziekenh. 

Ac. Ziekenh. 
Blok B 

Ac. Ziekenh. 
BlokB 

Led., 35 

(+) van deze cursussen worden vrijgesteld: de houders van een diploma van apotheker. 
(") 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. 
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<.0 
0 

Leergangen I 
7' Praktische oefeningen over de algemene bio· 

chemie . 

8. De biologische fysico-chemie 

8' Praktische oefeningen over de biologische 
fysico-chemie . . . . . . : . . . . . . 

. II. CURSUSSEN NAAR KEUZE: één cursus, te 
kiezen uit: 

A. De i~dustriële uitvoering van organische 
reacties 

B. De farmaceutische technologie 

-

-

( 1) = eerste halfjaar. 

CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

Afdeling technologie 

Titularis I maandag I dinsdag 1. woensdag I donderdag I vrijdag I zaWdag I Plaats 

L. V ANDENDRIESSCHE alle vrije uren van de tse tot e~ met de 25e week (285 u.) Led., ffi5 

R. RUYSSEN 

I I I 
16-18 

I I 
Farm. Inst. A.Z. 

R. RUYSSEN alle vrije uren van de 1 e tot en met de se week (120 u.) Farm . lnst. A.Z. 

...... 

G. GOETHALS 8!-10 ( 1) Plat., 22 

P.BRAECKMAN 8!-10 (1) I Farm. lnst. A.Z. 
I 

' , 

' -

I 
-

.... 
I 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

(Wet 11 februari 1957) 

J. Plateaustraat 22 
St. Pietersnieuwstraat 41 } T l 23.38.21 

e · 25.76.11 

ToELATINGSVOORWAARDEN: zie p. 9 en volgende(*). 
1. - Het examen voor toelating tot de studies van kandidaat burgerlijk 

ingenieur dat ingericht wordt door de examencommissie ingesteld door de · 
universiteiten en de polytechnische faculteit te Bergen omvat : 

l 0 een Nederlandse, Franse of Duitse verhandeling naar keuze van de kan
didaat. De examencommissie stelt tenminste drie onderwerpen voor die 
behoren tot verschillende disciplines, waaronder de kandidaat mag kiezen; 

2° een gesprek over het onderwerp van de verhandding; 
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 kan gemachtigd worden Zijn 

landstaal als tweede taal te kiezen; 
4° de al~emene geschiedenis; 
5° de geschiedenic; van België; 
6° de aardrijkskunde; 
7° de rekenkunde; 
so de algebra; 
go de vlakke meetkunde; 

10° de meetkunde der ruimte; 
11° de analytische meetkunde; 
12° de beschrijvende meetkunde; 
13° de rechtlijnige driehoeksmeting; 
14° de boldriehoeksmeting; 
15° het numériek rekenen. 

2. - Het peil van de kennis vereist voor ieder van de vakken als bedoeld 
in artikel 1 komt overeen met dit van het omstandig programma door elke 
universiteit en door de polytechnische faculteit te Bergen vastgesteld. 

3. - § 1. De houders van een bekwaamheidsdiploma dat toegang ver
leent 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 ingenieur zijn vrijgesteld van de onder
vraging over de vakken bepaald onder de nrs. 1 o tot 60 van artikel 1. 

§ 2. De houders van een van de hierna opgesomde getuigöchriften of 
diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over de vakken bepaald onder 
de nrs. 3° tot 6o van artikel 1 : 
a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle af

delingen) 

(*) Om toegelaten te worden tot de Studie van kandiqaat natuurkundig ingenieur wordt 
het slagen vereist voor het toelatingsexamen van kandidaat burgerlijk ingenieur. 

291 -



b) getuigschrift van hoger !!liddelbaar onderwijs uitgereikt door de bij ar
tikel 11, 2° van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de acade-

ffiÏ~Ch~ Rf~d~n ~n h~t pvo~v~mm~ van d~ UHÎV~P~itM~~ ~ ámehs, gew~jz~gd 
bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde examencommissie; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift (alle afdelingen); 
d) getuig~chrift van een van de voorbereidende proeven tot de academische 

graden; 
e) getuigschrift van de voorbereidende proef tot het examen van kandidaat 

in de handelswetenschappen; 
f ) aanvaard getuigschrift van moderne humaniora (economische afdeling) ; 
g) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

moedertaal-geschiedenis; 
h ) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

Frans-geschiedenis; 
i) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

moderne talen; 
j) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

N ederlands-Engeis; . 
k) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 

wiskunde, wiskunde-economische wetenschappen of wiskunde-fysica; 
1) diploma van gèaggregeerde voor het ·lager secundair onderwijs, afdeling 

wetenschappen-aardrijkskunde; · 
m) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de letterkundige 

vakken in de middelbare scholen of diploma van regentes voor het onder
wijs in de letterkundige vakken in de middelbare scholen; 

n) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de Germaanse 
talen in de middelbare scholen of diploma van regentes voor het onder
wijs in de Germaanse talen in de middelbare scholen; 

o) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de wetenschappe
lijke 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 (afdeling "Alle wapens" of "polytechnische afdeling") ; 
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 artikel 11, 3° van de gecoördi
neerde wetten op het toekennen van de academische graden en het pro
gramma van de universitaire examens, gewijzigd bij de wet van 8 juni 
1964, ingestelde examencommis<iie. 

OvERZICHT vAN DE STUDIËN 

De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen omvat de voorbereidende 
(kandidaturen) en de speciale scholen (graden). 

De voorbereidende scholen behelzen twee studiejaren, de speciale scholen 
drie studiejaren, in alle afdelingen, op één enkele uitzondering na. Bij de 
opleiding der burgerlijke conducteurs duren de studiën slechts één jaar in 
de voorbereidende en twee jaar in de speciale scholen. 
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A. WETTELIJKE GRADEN 

De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen verleent de hiernaver-
melde academische (of wettelijke graden) : · 

a) in de Voorbereidende Scholen: 

Kandidaat burgerliJk ingenieur 
De studie van kandidaat burgerlijk ingenieur bereidt voor op de wettelijke 
graden van burgerlijk ingenieur. Alleen voor burgerlijk scheikundig inge-

nieur bestaat een afzonderlijke tweede kandidatuur. 

b) in de Speciale Scholen: 

- Burgerlijk mijningenieur; (*) 

- Burgerlijk bouwkundig ingenieur; 
- Burgerlijk metaalkundig ingenieur; 
- Burgerlijk scheikundig ingenieur; 
- Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur; 
- Burgerlijk werktuigkundig ingenieur; 
- Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur; 
- . Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur; 
- Burgerlijk: ingenieur-architect; 
- Burgerlijk ingenieur der textielnijverheid. 

Wie sedert tenminste twee jaar houder is van de wettelijke graad van 
ingenieur, :rpag het overeenkomstig examen van geaggregeerde voor het hoger 
onderwijs afleggen. 

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN 

(K.B. van 30 augustus 1963 gewijzigd bij besluiten van de Raad van 
Beheer) 
De Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen verleent de hierna

volgende wetenschappelijke graden en diploma's: 

a) in de Voorbereidende Scholen: 

Kandidaat natuurkundig ingenieur: de st.udie van kandidaat natuurkundig 
ingenieur bereidt voor op de wetenschappelijke graad van natuurkundig 
ingenieur. 

b) in de Speciale Scholen: 
- Burgerlijk conducteur~· (**) 

- Natuurkundig ingenieur: het examen van natuurkundig ingenieur kan afge~ 
legd worden in de volgende richtingen : 

a) Kernwetenschappen; 

(*) met ingang van het academisch jaar 1970-1971 wordt de inrichting van het onderwijs 
voor burgerlijk mijningenieur geleidelijk opgeheven. 

(** ) wordt afgeschaft vanaf het academischjaar: 
- 1970-1971 : 1 e graad 
- 1971 .J1972 : 2e graad 
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b) IB. ~l\ài~~ h~uw d~r m~WFi~lgn! 
c) Elektronica. 

De examinandi moeten bij het eindexamen een werk indienen over een 

vraagstuk dat behoort bij de groep vakken van de richting die zij gekozen 
hebben. 

- Luchtvaart- en automobielbouwkundig ingenieur: worden toegelaten tot de graad 
van luchtvaart- en automobielbouwkundig ingenieur, de personen die 
houder zijn van een diploma van een der wettelijke academische graden 
van burgerlijk ingenieur of van een met deze graden overeenstemmenL' 
wetenschappelijk diploma, met uitzondering van het diploma afgeleverd 
voor de graden van burgerlijk scheikundig en burgerlijk ingenieur architect. 

- Aardkundig ingenieur: worden toegelaten tot het examen voor de graad van 
aardkundig ingenieur : 
1° de personen die houder zijn van het diploma van de wettelijke aca

demische graad van burgerlijk mijningenieur of van het met deze 
graad overeenstemmend wetenschappelijk diploma; 

2° de personen die houder zijn van het diploma van de wettelijke aca
demische graad van burgerlijk bouwkundig ingenieur of van het met 
deze graad overeenstemmend wetenschappelijk diploma, mits zij slagen 
voor het aanvullend examen over het vak « de mijnbouw ». 

Ingenieur in de nucleaire wetenschappen: worden toegelaten tot het examen 
voor de graad van ingenieur in de nucleaire wetenschappen, de personen 
die houder zijn van het diploma van een der wettelijke academische graden 
van burgerlijk scheikundig ingenieur, burgerlijk metallurgisch ingenieur, 
burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, burgerlijk werktuigkundig ingenieur 
of burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur ofvan een der met 
deze graden overeenstemmende wetenschappelijke diploma's. 

- Scheepsbouwkundig ingenieur: worden toegelaten tot het examen voor de 
graad van scheepsbouwkundig ingenieur, de personen die houder zijn 
van een diploma van één der wettelijke academische gr(\den van burgerlijk 
ingenieur of van één met deze graden overeenstemmend wetenschappelijk 
diploma, met uitzondering van · het diploma van burgerlijk scheikundig, 
burgerlijk ingenieur-architect of burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur. 

- Elektrotechnisch ingenieur: worden toegelaten tot het examen voor de graad 
van elektrotechnisch ingenieur, de personen die houder zijn van een di
ploma van één der wettelijke academische graden van burgerlijk ingenieur 
of van één met deze graden overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 
Het examen voor de graad van elektrotechnisch ingenieur kan worden 
afgelegd in de volgende richtingen : 
a) sterkstroom; 
b) zwakstroom; 
c) elektrothermie en elektrochemie (enkel voor de houders van het wet

telijk diploma van burgerlijk scheikundig ingenieur en van burgerlijk 
metaalkundig ingenieur of van één met deze graden overeenstemmend 
wetenschappelijk diploma). 

- Ingenieur in de telecommunicatietechnieken: worden toegelaten tot de graad 
van ingenieur in de telecommunicatietechnieken, de personen die houder 
zijn van een diploma van één der wettelijke academische graden van 
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burgerlijk ingenieur of van een met die graden overeenstemmend weten
schappelijk diploma. 
De examinandus moet een werk indienen over een onderwerp dat betrek~ 
king heeft op een van de vakken die deel uitmaken van de leerstof. Dat wer_k 
moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde termijn 
worden voorgelegd. 
Ingenieur in de bnuwmechanica: worden toegelaten 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. 
De examinandus moet een werk indienen over een onderwerp met betrek
king tot een van de verplichte cursussen. Dat werk moet aan de examen
commissie worden voorgelegd binnen de door haar vastgestelde termijn. 
Het enig examen over de leerstof van ingenieur in de bouwmechanica kan 
pas afgelegd worden na tenminste 1 jaar studie. 

- Doctor in de toegepaste wetenschappen: ·worden toegelaten tot het doctoraat in 
de toegepaste wetenschappen - ten ware zij er van vrijgesteld werden 
krachtens het K.B. van 30 september 1964, houdende vaststelling van de 
algemene voorwaarden waaronder de wetenschappelijke diploma's en ere
diploma's door de ~ijksuniversiteiten worden uitgereikt, - zij die sedert 
tenminste één jaar houder zijn, hetzij van het diploma van burgerlijk . 
mijningenieur of van ingenieur der burgerlijke bouwkunde, afgeleverd 
overeenkomstig de wet van 10.4.1890 - 3.7.1891, hetzij van het diploma 
van burgerlijk ingenieur afgeleverd overeenkomstig de wet van 21 mei 
1929, hetzij van een in België behaald wetenschappelijk diploma van 
ingenieur, hetzij van een diploma van ingenieur in het buitenland verkre
gen en door de faculteit gelijkwaardig geoordeeld met voormelde diplo
ma's. Daarenboven moet de kandidaat, onder leiding van een professor 
van de bevoegde faculteit, onderzoekingen gedaan hebben of werken van 
technische aard hebben uitgevoerd, die door de vermelde faculteit als be
langwekkend werden erkend. Het examen voor de graad van doctor in 
toegepaste wetenschappen 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. 

- Speciaal doctor 
Wie sedert tenminsté twee j,aar houder is van een wetenschappelijke graad 
van ingenieur, kan . zich aanmelden voor het overeenkomstig examen met 
het oog op· de wetenschappelijke graad van speciaal doctor. 

I~ENDIG REGIME 

Behalve de gewon~ lessen omvatten de studiën, zowel in de voorberei
dende als in de speciale scholen, een verplicht inwendig regime, bestaande 
uit herhalingen, praktische oefeningen, ontwerpen, werken in de laboratoria 
en grafische werken in aansluiting aan verschillende vakken van het onder-
wijs. De bekomen punten tellen mee voor het examen. · 
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1'-.::> 
(.0 

0'> 

FACULTEITEN VAN DE WETENSCHAPPEN EN VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -

J Leergangen 

1. De differentiaalrekening en de integraal-
rekening (1 e deel) ......... . . 

1' Praktische oefeningen ....... . . 
2. De beschrijvende meetkunde en de toe-

paste beschrijvende meetkunde . ..... 

2' Praktische oefeningen .... . . . . . 

3. De algemene scheikunde en de beginselen der 
fysische scheikunde (partim : anorganische) 

3' Praktische oefeningen ..... . ... 

4. De hogere algebra .... . ...... 

4' Praktische oefeningen . . . . . . . ~ . . 
- -
5. De analytische meetkunde ....... 

5' Praktische oefeningen . . . . ..... 

6. De algemene natuurkunde (mechanica en 
warmteleer) . . . . . . . . .. .. ... . 

6' Praktische oefeningen ..... .. .. 
7. De analytische mechanica (statica, cine-

matica) . . . . . . . . ..... 

7' Praktische oefeningen ........ . 

(1) 
(b) 

eerste halfjaar. 
om de veertien dagen. 

I 

VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

1 e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I dondardag I vrijdag I zaûrdag I 
~ 

I I 8! -10 ( 1) 
F. KULIASKO 

' 
8! -10 11! -1 3 (2) 8!-10 

I 
F. KULIASKO 14!-16! 

N. 8! -10 

N . 14!-18!(1) 

10-11! (1 )' 
10-11! (1) 

Z. EECKHAUT 10-11! of (2) 

Z. EECKHAUT 14-18 ' 

F. WuYTACK 8!-10 

F. WUYTACK 14!-16· (b) ' 

J. BILO 11!-13 (1) 10-11! 

J. B~LO 1 1!-13 (b) 

I -· P. MoRTIER 
' 10-11! 11!-13 (2) 

P. MoRTIER 14-19(b) -

R. MERTENS 11!-13 (2) 8!-10 (2) 

R. MERTENS 14!-16!(2) -,--
(2) tweede halfjaar. 

Plaa=ts 

Plat ... 22 , 

Plat., 22 

Plat., 22 

' Plat., 22 

Led., 35 

Led., 35 

Plat., 22 

Plat., 22 
--------
Plat. , 22 

Plat. , 22 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 

Plat., 22 



FACULTEITEN VAN DE WETENSCHAPPEN EN VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -
VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 

Leergangen Titularis I maandag I dinsdag I· woensdag I donderdag I· vrijdag 1 zaterdag I 
1. De integraalrekening (2<:> deel) en de begin-

selen van de differentierekening en van de 
variatierekening. . . . . . . . . . . . I F. KuLIASKO 

1'· Praktische oefeningen F. KULlASKO 

2. Gebruik van ordinatoren programmeren 
en numerieke methoden . . . . . . . . I C. GROSJEAN 

3. De beginselen van de waarschijnlijkheicis
tg I rekening en de theorie der waarnemings-
'-1 fouten, met praktische oefeningen . . . . I P. DINGENS 

4. De beginselen der sterrenkunde en der 
geodesie . . . . . . . . . . . . . . . I P. DINGENS 

5. De grafostatica . . . IE. LooNES 
1 
___ _ 

5' Praktische oefèningen I E. LoONES 

6. De algemene natuurkunde (2e deel) (elek
triciteit, stralingsleer) en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde . I P. MoRTIER 

6' Praktische oefeningen . . . . . . .. . . I P. MoRTIER 

7. De analytische mechanica (2e deel) (dyna-
mica) ... . ............ IR. MERTENS 

( 1) = eerste halfjaar. 

8!-10 

Plaats 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 



1\.:) 
<.0 
co 

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN EN VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -
VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

~ 

2e Kandidatuur burgerlijk ingenieur 
.-. 

I I maandag I lwnenrdag I donderdag I I za~rdag I Leergangen Titularis dinsdag vrijdag 

I 
7' Praktische oefeningen . . ' R. MERTENS 14~-17t(l) 

----
. 8. De algemene scheikunde en de beginselen 

der fysische scheikunde (partim : de orga-
nische scheikunde) M. V ANDEWALLE 10-11 !- ( 1) 10-11!- ( 1) 

8' Praktische oefeningen . M. VANDEWALLE 14-18 (2) 
-

9. Het technisch tekenen . N. 30 uur/jaar 
-

10. Technisch tekenen, partim: architectuur-
G. DE LEYE tekenen . 22!- uur/jaar praktische oefeningen 

11. De technische thermodynamica . G. HERPOL llll;-13 (2)1 
60 uLjaar I I 

11' Praktische oefeningen . .. G. HERPOL 

12. De technologie ,partim: inleiding tot de 
w. SOETE materialenkennis 10-11!- (1) 

-
(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

I 

Plaats 
I 

Pla.t., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plaat., 22 

Plmt., 22 -

PlGB.t., 22 
-

Pl~t., 22 



FACULTEITEN VAN DE WETENSCHAPPEN EN VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPENs 
VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

Leergangen 

1. De integraalrekening (2e deel) en de begin
·selen van de differentierekening en van de 
variatierekening. 

1' Praktische oefeningen 
2. Gebruik van ordinatoren, programmeren 

in numerieke methoden 

2e Kandidatuur burgerlijk scheikundig ingenieur 

Titularis I maatWag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

F. KuLIASKO 8!-10 8f-10 
F. KULIASKO 8!-10 

I -
c. GROSJEAN 8!-10 (1) 

Plaats 

Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 
----11 

3. De beginselen van de waarschijnlijkheids
rekening en de theorie der waarnemings-
fouten, met praktische oefeningen . . . . P. DINGENS I I llt-13 I I I Plat., 22 

~ I 4. De beginselen der sterrenkunde en der . • 
1 

~ geodesie . . . . . . . . . . . . . . . P. DINGENS 3 uurfjaar Plat., 22 
5. De grafostatica met praktische oefeningen E. LooNEs 3 uur/jaar Plat., 22 

1 

6. De algemene natuurkunde (2e deel) (elek
triciteit, stralingsleer') en de beginselen der 
theoretische en wiskundige natuurkunde . 

6' PraktiSche oefeningen 
7. De analytische mechanica (2e deel) (dyna

mica) 

P. MoRTIER 
P. MORTIER 

R. MERTENS 

10-11! (2),8!-10 (1) 
11!-13 (1) 10-llt (2) 
14-19 (a) 

45 uur/jaar 
8. De algemene scheikunde en de beginselen 

der fysische scheikunde, partim : organische 
scheikunde. · ............. , M. VERZELE j10-llf (1)1 110-llf (1) 

1 8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . M. VERZELE 
10-llt ( 1) 
14-18 (2) 

9. Het technisch tekenen . . . . . . . . . I N. 
10. De beginselen van de analytische schei

kunde. 
1 0' Praktische oefeningen 

(1) = eerste halfjaar. 

J. HosTE 
J. HosTE 

3 uur/jaar 

I Iu !-13 ( 1 ) 18! -1 o ( 1 ) I 
60 uur/jaar 

(2) = tweede halfjaar. 
(a) - om de veertien dagen. 

·Rozier, 6 
Rozier, 6 

Plat., 22 

Plat. , 22 
Plat. , 22 
Plat. , 22 

Plat., 22 
Plat. , 22 

·-



FACULTEITEN VAN DE WETENSCHAPPEN EN VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -
VOORBEREIDENDE SCHOLEN . . 

I 

1 e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Leergangen Titularis l rrUJandag I dinsdag I woensdag ! donderdag I vrijdag I zarerdag I Plat::12ts 

I I Plat., 22 

Plat., 22 
--
Roûer, 6 

I 
1. De differentiaalrekening en de integraal- ~ . 18t-10 (1 ) I 

1 
rekening (1 e deel) . . . . . . . . •· . . F. KuLIASKO - 8t-10 llt-13 (2) ----i 

1' Praktische oefeningen. . . . . . . . . . F. KuLIASKO · ! 14t-16t : 

.z. De anorganische scheikunde . ... . .. ~- EECKHAUT 10-11! 110-ll!(l) i 10~f:W) ~----I--- 1-- --

8t-10 

2' Praktische oefeningen . Z. EECKHAUT 14!-18 Rozier, 6 

Plat., 22 
3. De hogere algebra en de determinanten-

theorie . . . . . . . . . . . . . . . . I F. WuYTACK 8t-10 1;..)0 
-

Plat., 22 
Ot------ i I I I 1-
0 3' Praktische oefeningen. F. WvYTACK 14-16t (b) 

4. De .analytische meetkunde. J. BILO 11 t-13 ( 1 ) I 10-11! 

4' Praktische oefeningen . . . J. BILO 1U-13(b) 
1- - - - -- 1- - ---1- · I I I 

5. De algemene natuurkunde 
(mechanica en warmteleer) 

5' Praktische oefeningen. 

P. MoRTIER 

P. MoRTIER 

6. De analytische mechanica (statica~ cinema-
tica) ................. IR. MERTENS 

6' Praktiséhe oefeningen .... . ..... IR. MERTENS 

(1) eerste halfjaar. 

10-11 

14-19(b; I 

llt-13(2) l8t-10 (2) 

14!-16(2) 

(2) 
(b) 

tweede halfJaar. 
om de veertien dagen. 

11t-13(2) 

--
Plat., 22 

Plat., 22 
--

Rozier, 6 
---
Rozier, 6 
---

Plat., 22 
--
Plat., 22 

--



-

~ I 
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c 
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' 

I 

' 
' 
' 

i 

FACULTEITEN VAN DE WETENSCHAPPEN EN VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -

Leergangen I 
1. De integraalrekening (2e deel), de begin-

selen van de differentierekening en van de 
variatierekening. 

11 Praktische oefeningen . 
1- · 

2. De sterrenkunde en de geodesie . 
!---· 

3. De kristallografie . 
--

3 1 Praktische oefeningen . 

4. De grafostatica . 
i---

4 1 Praktische oefeningen . 

5. De algemene natuurkunde (2e deel) (elek-
trici te i t, stralingsleer) . . . . . . . . . 

51 Praktische oefeningen . 
i---

6. De wiskundige natuurkunde 
i---

6 1 Praktische oefeningen . 
r 

7. De analytische mechanica (dynamica) . 
i---

71 Praktische oefeningen . 
---

(1) eerste halfjaar. 

VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

ze Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Titularis I rruvmdag I dinsdag I woensdag I do~derdag I. vrijdag I zawrdag I 

F. KuLIASKO 
' . 

F. KuLIASKO 

P. DINGENS 

W. DEKEYSER 

W. DEKEYSER 8!-10 
-- -----
E. LOONES 

-
E. LOONES 14!-17! 

(2a) 

P. MORTIER 

P. MoRTIER 
--
N. 

N. 

R. MERTEN..S llt-13 

R. MERTENS 14!·16 (1) 

8!-10 8!-10 

--·- - --------

10-11! (2) 
11-t-13 (1) 

14-18 

~ 

14!-16 (1) 

(2) 
(a) 

10-llt (2) 

8!-10 (1 ) -10-llt (2) 

llt-13 

45 uur/jaar 

tweede halfjaar. 
om de veertien dagen. 

8!-10 

8!-10 (1 ) 

8!-10 

, 

ll-t-i31 

I 
I 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 
- ---

Plat., 22 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 



(.)0 

c 
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FACULTEITEN VAN DE WETENSCHAPPEN EN VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -
VOORBEREIDENDE SCHOLEN 

- 2e Kandidatuur natuurkundig ingenieur 

Leergangen 
I 

Titularis I ~andag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I za~rdag l Plaats 

.. 
8. De organische scheikunde M. VANDEWALLE 22! uurjjaar Plat., 22 

-
14-17~ (2)1 8' Praktische oefeningen . . . . M. VANDEWALLE Plat., 22 

--------
9. Gebruik van ordinatoren, programmeren ~ I en numerieke methoden . N. 8!-10 (1) Plat., 22 

·--------
'\ 10. De technische thermodynamica . G. HERPOL 11!-13 (2) Plat., 22 
------I 

1 0' Praktische oefeningen . G. HERPOL 60 uur/jaar Plat., 22 

11. De technologie, partim : inleiding tot de 
materialenkennis .. W. SoETE 1 0-11! (1) Plat., 22 

-~ -

-
-

~ 

(1) eerste halfJaar. (2) tweede halfJaar. 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk mijningenieur 

Leergangen I Titularis ·I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaWrdog I Plaats 

I I - I 
8!-10 

11!-13(2) 

I 
I Plat., 22 

14!-18!(2) Plat., 22 

1. De beschrijving der werktuigen (stoom-
ketels, stoomturbines) . . . . . . . . . I G. ·HERPOL 

2. Praktische oefeningen ......... I G. HERPOL 
- ---

3. De werktuigmachines en hun aanwen-
dingen ....... . ....... IN. 8!-10 I Plat., 22 

4. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) . . . . . . . . . I F. BoscH 10-11!(2) 

5. Praktische oefeningen . . . F. BoscH 

Sl:-10(1) I Plat., 22 

10-13(1) Plat., 22 
~I I I I I I 1-
~ 6. De mijnbouw: partim: ontginningsmetho

den; delving, winning, nevendiensten (met 

--

10-11! 1 ~ 8!-10(2) Plat., 22 

14!-18!(2) 10-12(2) Plat., 22 

inbegrip van mijnreglementering) . . · . . I H. VAN KERCKHOVEN 

· 7. Praktische oefeningen . . . . . . . . 

11!-13 1 llt-13(2) 

H. VAN KERCKHOVEN 14!-18! 
--

8. De berekening van constructies : 1 e deel D. VANDEPITTE 8!-10 Plat., 22 

9. Praktische oefeningen . . . D. V ANDEPITTE 14!-18! Plat., 22 

10. De industriële bouwwerken G. HERPOL 8!-10 Plat., 22 

11. De aanvullingen op de elektriciteit en ha 
toepassingen op de nijverheid 

.ar 
L. PINTELON 11t-13 Plat., 22 

. 
-

'" -
/ 

(1) = eerste halfjaar. (2 ) = tweede halfjaar. 

--
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN. 

ze Proef burgerlijk mijningenieur 

I 
. 

1 maandag 1 dinsdag I woensdag I donderdag I I zarerdag I Leergangen Titularis vrijdag 
.... 

12. De aanvullingen van de aardkunde R. MARECHAL 10-11!(2) 

13. De aanvullingen van de delfstofkunde A. HACQ.UAERT 8-!-10(2) 

14. De beginselen der röntgenanalyse . W. DEKEYSER 11-!-13(1) 

15. Praktische oefeningen . • ' . W. DEKEYSER 16-19(1) 

16. De algemene metallurgie, de siderurgie en 
de metallografie A. DE SY 10-11! 

r 

17. De staat- en sociale huishoudkunde A. VLERICK 11-!-13(1} 
-

L 

. 

.. - -
I 

'· .. -
I 

-

'(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

/ 

Pla~ts 

Rozier, 61 

Rozier, fii 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 

Plat., 22 

~· 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk mijningenieur 

Leergangen Titularis lmtlfJndag I dinsdag I woensdag I dondardag I vrijdag I zalMdag I Plaats 

1. De beschrijving der werktuigen (3e deel) ., I I 
partim : zuigermachines . . . . . . . . H. SoMERLING ~----1 \ I 111 !-13 ( 1) 

1 1 1 
Plat., 22 

2. Praktische oefeningen H. SoMERLING 

3. De beschrijving der werktuigen (3e deel) 
partim : turbo-machines . . . . . . . . I H. SoMERLING 

4. Praktische oefeningen . . . . . . . . . I H. SoMERLING 

5. De aanvullingen der industriële scheikunde 
(chemische ingenieurstechniek) G. GOETHALS 

gg I 6. De metallurgie, deel ·: metalen buiten het 
<..n ijzer. ~ . . . . . ,· . . . . . . . . . I H. HAEMERS 

7. De elektro-metallurgie; partim .: metalen 
buiten het ijzer . . . . . . . . . . . . I H. HAEMERS 

8. Praktische oefeningen . . . . . . . . . I H. HAEMERS 

9. De aanvullingen van de metallurgie, (wals, 
smeed- en persbedrijf, electrosiderurgie) . I A. DE SY 

10. De mijnaardrijkskunde . . . . . . . . IN. 

11. De toegepaste aardkunde . . . . . . . IN. 

12. Praktische oefeningen . . . . . . . . . IN. 

13. De mijnbouw: partim: ontginningsme
tboden : 2e deel (met inbegrip van mijn-
reglementering) . . . . . . . . . . . I H. VAN KERCKHOVEN 

( 1) eerste halfjaar. 

8!-10(2) 
10-11!(1) 

llt-13(2) 

11!-13(1) 

8!-10 

11!-13 

14!-18!(2)114!-18!( 1) 

10-1 ~! 

8!-10(1) 

14!-18!(2) 

11!-13(1) 

(2) = tweede halfjaar. 

14!-18!(1) Technicum 

8!-10(2) Plat., 22 

14!-18!(2) Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



~ 
0 
O"l 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk mijningenieur 
I 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

14 . . Praktische oefeningen . .. H. VAN KERCKHOVEN 

I 
8t-llt Bt-13 

15. De mijnbouw, partiro: erts- en kolen-
veredeling . . .. J. VJDTS 8!-10 (1) 

16. Praktische oefeningen . .· . J. VIDTS 14t-18H I) 

17. De aanvullingen van de elektriciteit en 
· haar toepassingen op de nijverheid ... E. VooRDECKER 10-llt 

-
18. Praktische oefeningen . .. E. VOORDECKER 14t-18t(2) 14t-18t(l) 

19. De beginselen van het nijverheidsrecht .. P. KLUYSKENS llt-13(2) 

20. De spoorwegexploitatie . .. . . E. VooRDECKER 
I 

llt-13 

21. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac. ) . C. DE PELSEMAEKER et-10 (2) I 
?2. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) .. A. VLERICK 8!-10(1) 14t-17t(l) 

23. Machines voor het behandelen van goe- . 
deren (fac. ) .. . . . . . . . . . . . . J. DE Rms 8!-10 

I - --
I 

-
~ 

I 

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat. 22, . 
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

.,. 

Leergangen 

1. De bouwkunst (ruwbouw uitgez. de daken) 

2. Prà.ktische oefeningen . 

3. De kinematica en de werktuigendynamica 

4. Praktische oefeningen . . 

5. De aanwending der brandstoffen 

6. De elasticiteitsleer en sterkteleer 

7. Praktische oefeningen . 

8. De technologie (pa!'tim : inleiding tot de 
materialenkennis 

~- De technologie (partim: lastechniek) 

10. De hydraulica 

11. Praktische oefeningen . 

12. De technische thermodynamica . 

I3. Praktische oefeningen . 

14. De zuigermotoren 

I5. Praktische oefeningen 
--
(I) 
(a) 

eerste halfjaar. 
om de veertien dagen. 

: 

I 

1 e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 
, 

Titularis 

A. de GRAVE 

G. DE LEYE 

R. DECHAENE 

R. DECHAENE 

G. HERPOL 

W. SoETE 

w. SOETE 

w. SOETE 

W. SoETE 
-. 

G. TISON 

G. TISON 

G. HERPOL 

G. HeRPOL 

!\'". 

N . 

I =dag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

8!-10 

14!-18t(2) 

8!-10 (I) I I 
I4!-18!( I) 

-

Ilt-13(1) 

11!-13(2) 

14!-18! 

10-11! (1) 

(2) 
(2a) 

I 
I I 

I 

I 
11!-13 (I) 

10-II! 8!-IO 

14!-18t 

10-11! 
.... 

I ---
14!-18! 

(la) I 
J8t-1o (1) I 

I 
141-18! I 

(2a) 
- ---

I 

tweede halfjaar. 
eerste helft tweede halfjaar. 

I zaWdng I 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 

ç 



(.).:) 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 

·-
16. De beginselen van de topografie . 

17. J?e topografie. 

18. Praktische oefeningen . 

19. De algemene bouwwijzen. .. 
20. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 

partim : massieve en houten bruggen, 
wegen. . . 

21. Praktische oefeningen . .. 
22. De industriële scheikunde (chemie van 

water en brandstoffen) . .. 
23. Praktische oefeningen . .. 
24. De geschiedenis van de bouwkunst. 

25. Aerodynamica (fac.) 

26. Luchtvaartfotografie en kartering (fac.). . 

(1) 
(a) 

eerste halfjaar. 
om de veertien dagen. 

I 

1 e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Titularis 

F. V ANDERBEYDEN 

F. V ANDERHEYDEN 

F. V ANDERHEYDEN 

F. V ANDERHEYDEN 

F. V ANDERHEYDEN 

F. V ANDERHEYDEN 

F. BoscH 

F. BoscH 

R. d'HuLsT 

G. TISON 

F. V ANDERBEYDEN 

I maandag I dinsdag .I woensdag I danderdag I vrijdag 

8!-10 (1) 

10-13 ( 1) 

.. 

volgens de mogelijkheden (45 u.fjaar) 

10-11! (2) 

(2) 
(2a) 

10-11! 
-

14!-18!(a) 

11!-13 

llt-13(2) 

tweede halfjaar. 
eerste helft tweede halfjaar. 

I zaWdag I 
I 

10-11! (2) 

8!-10 (2a) 

10-11! (1) 

8!-10 (1) 

'I 

Plaats 

Plat., ~2 

Plat., ~2 

Plat., ~2 

Plat., ~2 

Plat., :22 

Plat., :22 

Plat., :22 

Plat., 22 

Plat., :22 
, ,1 

Plat., 22 . 

Plat., 22 



------ - ------ ~-
- FACULTÉIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

ze Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen I Titularis · I =ndag 1 dinrdag 1 woensdag 1 donderdag 1 vrijdag I zakTdag I Plaats 

1. De bouwkunst (2e deel) ........ A. de GRAvE 10-11! Plat., 22 

2. Praktische oefeningen . . . . . . .. G. DE LEYE llt-13 (1) 1 0-13( 1) Plat., 22 

3. De beginselen van de röntgenanalyse. W. DEKEYSER 11!-13 ( 1) Plat., ·22 

4. Praktische oefeningen . ....... W. DEKEYSER 17!-19 (1) Rozier, 6 

5. De delfstofkunde • • • • a • • • • • A. HACQ.UAERT 14!-17!(1) Plat., 22 

Î 
6. Praktische oefeningen . . . . . . . . A. HACQ.UAERT 11!-13 (2) Plat., 22 

V;) 7. De aardkunde ...... A. HACQ.UABRT 14!-17!(2) Plat., 22 
0 
\0 

I 8. De beschrijving der werktuigen (stoom- 8!-10 I I 
I 

ketels en stoomturbines) . . . . . . . . G. HERPOL 11!-13(2) Plat., 22 

9. Praktische oefeningen . . . . . . . G. HERPOL ~ 14!-lB!(b) Plat., 22 

I 10. De bouwwerken van de burgerlijke genie : 
I partim: bruggen (2e deel) . . . . . . . F. V ANDERHEYDEN 10-11! Plat., 22 
I 
I 1 Oa. Praktische oefeningen F. V ANDERHEYDÈN 14!-18!(1) Plat., 22 I ..... 

1 Ob. partim : grondmechanica . . . . .. E. DE BEER 11!-13 Plat., 22 

. 

I I 

( 1) = eerste halfjaar. (2) = tweede halfjaar. 
(b) = om de veertien dagen. 

I 

: I 

! 
_ I 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen I TituLaris I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I PLaats 

· 1 Oe. De oefeningen over grcndmech~nica E. DE BEER 10-13 (2) I I Plat.,"22" 

lOd. Partiro: waterwegen . M. VAN CADWENBERGE ' 10-llt(l) 10-llt(2) Plat. , 22 

lOe. Praktische oefeningen (waterwegen) . M. VAN CADWENBERGE 14!-18!(2) - Plat., 22 

11. De berekening van constructies : 1 e deel D. V ANDEPITTE 8!-10 8!-10 
I 

Plat., 22 

12. Praktische oeff'ningen . D. V ANDEPITTE 14!-18! I Plat., 22 

<..>0 
........ 
0 

- -
I 

8!-10 (1) I 
13. De werktuigmachines en hun aanwen- ; 

dingen N. 
I Plat.: 22 

14. De industriële bouwwerken G. HERPOL 8!-10 I 
_I I Plat., 22 

I 
15. De elektriciteit en haar toepassingen op de 

nijverheid . M. VANWORMHOUDT I 10-11! Plat., 22 

16. Praktische oefeningen . M. VANWORMHOUDT 10-11! (2) Plat., 22 

1 7. De berekening van het gewapend beton en 
het spanbeton (partim) F. RIESSAUW 10-11! (1) ' 8!-10 (2) Technicum 

18. Praktische oefeningen . F. RIESSAUW 14t-18!(b) Technicum 

. , 

-

(1) eerste halfjaar. (2) = tweede halfjaar. 
I (b) om de veertien_dave.n - ~-~-



C->0 

·I 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN .- SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 
I 

1. De algemene metallurgie, de siderurgie en 
de metallografie 

2. De beschrijving der werktuigen, 3e deel 
partim : turbomachines 

3. De beginselen van het nijverheidsrecht . 

4. De berekening van het gewapend beton 
en het spanbeton (partim) . .. 

5 •. Praktische oefeningen . I .. 
6. De aanvullingen van de hydraulica . 

7. Praktische oefeningen . .. 
8. De bouwwerken van de burgerlijke genie : . 

partim: algemene bouwwijzen (2e deel) 

8a. Praktische oefeningen ... 
8b. partim : zeebouw, havenbouw, verdedi-

ging van de taluds, kaaimuren en andere 
bijzondere bouwwijzen . .. 

(1) eerste halfjaar. 

38 Pr.oef burgerlijk bouwkundig ingenieur· 
\. 

Titularis 

A. DE SY 

H. SOMERLING 

P. KLUYSKENS 

F. RIESSAUW 

F. RIESSAUW 

G. TISON 

G. TlSON 

E. DE BEER -· 
E. DE BEER 

M. VAN CA UWENBERGE 

, 

I trilJandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I za~rdag I 

' 

10-llt (2) 

11!-13 (2) 

1!0-ll· I ---;------ --1 

10-llt(l) 

14!-18!(2) 

(2) 
(a) 

I 8!-10 (2) I 
11!-13 (2) 

--
. I 

18HO (!) 
14!-18-!(a) 10-11! ( 1) 

10-11!(2) 

8!-10 

10-11! (1) 

tweede halfjaar. 
om de veertien dagen. 

.. 

Plaats 

Plat., 22 

-
Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 · 

Plat., 22 

Plat., 22 

I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Leergangen I 
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag I zaUrdag I 

Be. Praktische oefeningen ....... M. VAN CAUWENBERGE 14!-18!(1) 

Bd. partim: 8!-10 (1) 
dammen en sluizen ... . . . . . . M. VAN CAUWENBERGE 10-11! (2) 

8e. Praktische oefeningen ....... M. VAN CAUWENBERGE 14!-18!(1) 

, 8!-10 
9. Berekening van constructies: 2e deel . . . D. V ANDEPITTE 10-11! (2) 

10-13 (1) 
10. Praktische oefeningen . . ....... D. V ANDEPITIE 14!-18! 

11. De beschrijving der werktuigen, 3e deel, 
partim : zuigermachines . . . . . . . . H. SOMERLING 11!-13 (1) 

12. De spoorwegexploitatie E. VooRDECKER .. - 11!-13 ....... 
13. De staat- en sociale huishoudkunde ... A. VLERICK 11!-13 (1) 

14. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) c. DE PELSEMAEKER 8!-10 (2) 

15. Inleiding tot industrieel beheer (fac.). . . A. VLERICK 
-. 

8~-10 (1) 14!-17!(1) 
,. 

16. Machines voor het behandelen van goe-
deren (fac.) . . . . . . _ . . . . . . . J. DE Rrns 45 uur/jaar 

r-· 

.. 
--

(1) eerste half)aar. (2) tweede half) aar. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
---

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
---

Plat., 22 

P_lat., 22 

Plat., 22 ! 

--~ 



FACULTEIT DER TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk metaalkundig ingenieur 

~ 

Leergangen I Titularis I m~andag I dinsdag I Wflensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I Plaats 

1. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) . F. BoscH 10-llt (2) 8! -10(1) Plat., 22 

2. Praktische oefeningen . F. BoscH 14!-18!(2) · I0-13(1) Plat., 22 

3. De aanwending der brandstoffen G. HERPOL llt-13 Plat., 22 

4. Praktische oefeningen . G. HERPOL . 8!-13 (2) Technicum 

5. De kinematica en de werktuigendynamica R. DECHAENE 8!-10( 1) Plat., 22 
6. Praktische oefeningen . R. DECHAENE 14!-18!(1) Plat., 22 

(.>0 

""""" (.>0 

7. Thermodynamica . G. HERPOL 10-11~ (1) Plat., 22 

8. De fysische scheikunde met inbegrip van 10-llt (2) 
de termochemie en de elektrochemie . A. RUTGERS 11!-13 (1) Plat., 22 

9. De algemene metallurgie, de siderurgie en 
de metallografie partim : algemene metal-

-

lurgie en siderurgie, grondige cursus . . A. DE SY 8!-10 Plat., 22 
10. De veerkracht, het weerstandsvermogen 

van de bouwstoffen, de beginselen der 
stabiliteit der bouwwerken . F. RmssAuw 8!-10 Technicum 

11. Praktische oefeningen . F. RIESSAUW 8!-11!(1) 14!-18!(2) Technicum 
12. De hydraulica G. TISON 10-llt (1) Plat., 22 
13. Praktische oefeningen . G. TISON 14!-18!(1) Plat., 22 
14. De beginselen der analytisché scheikunde J~ HosTE llt-13 (1) 8!-10 (1) Plat., 22 
15. Praktische oefeningen . J. HosTE 14!-18! Plat., 22 
16. De algemene bouwwijzen. F. V ANDERHEYDEN 8!-10 (2) Plat., 22 

-

J 

(1) eerste halfJaar. (2) tweede halfJaar. 



~ 
1--' 

~ 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

I ' 
2e Proef burgerlijk metaalkundig ingenieur 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I PLaats 

I 
1. De industriële bouwwerken G. HERPOL 8!-10 Plat. , 22 
2. De aanvullingen der siderurgie . A. DE SY 10-11! (1) - Technicum 
3. Praktische oefeningen aanvullingen der 

siderurgie A. DE SY 14!-18!(3) T echnicum 
4. De algemene metallurgie, de siderurgie en 

de metallografie, partim : de metallografie J. VIDTS 11-i-13 (1) - Technicum 
5. Praktische oefeningen . J. VIDTS 14-i-18!(2) 

. 116H8!(1) 

Technicum 
6. De beginselen der röntgenanalyse . W. DEKEYSER 11t-13 (1) Plat., 22 
7 •. Praktische oefeningen . W. DEKEYSER Plat. , 22 
8. De beschrijving der werktuigen . E. LOONES 8-i-10 

---.-1 . 
Plat. , 22 

9. Praktische oefeningen . E. LOONES 14!-18-i(3) Plat. , 22 
10. De aanvullingen der analytische schei-

kunde. J. HosTE 8!-10 Plat., 22 
11. Praktische oefeningen . • 0 J. HosTE •. 14-18 Plat., 22 
12. De industriële scheikunde (grootindustrie, 

ceramiek, glas) . F. BoscH 10-llt Plat., 22 
13. Praktische oefeningen . F. BoscH 10-13(2) Plat., 22 
14. De werktuigmachines en hun aanwen-

dingen N. 8! -10 (1 ) Plat., 22 
11). De elektriciteit en haar toepassingen op de 

nijverheid . M. VANWORMHOUDT (90 uur/jaar) 10-11! Plat., 22 
16.- Praktische oefeningen . M. VANWORMHOUDT 81-llt (2) Plat., ·22 
1 7. De delfstofkunde . A. HACQ.UAERT 14!-17!(1) Rozier, 6 
18. Praktische oefeningen . A. HACQ.UAERT 11t-13 (2 ) Rozier, 6 
19. De aardkunde A. HACQ.UAERT 14!-17!(2) Rozier, 6 

----
\ •. 

-
eerste halfiaar. (2) = tweede hal(jaar. (3) om de veertien dagen. 

I 

-
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 

1. De aanvullingen van- de metallurgie (side-
r_urgie en metalen buiten het ijzer) met 
inbegrip van de elektrometallurgie : . . . 

1 a partim : aanvullingen van de metallurgie 
der metalen buiten het ijzer 

1 b Praktische oefeningen 

Ie partim: de metallurgie der metalen buiten 
het ijzer . 

1 d Praktische oefeningen 

1e partim: elektro-metallurgie der metalen 
buiten het ijzer . 

-
1f Praktische oefeningen 

--
2. Aanvullingen der metallografie . 

2' Praktische oefeningen 
metallografie . 

aanvullingen der 

3. Aanvullingen der .metallografie: fysische 
metaalkunde . 

-

3' Praktische oefeningen aanvullingen der 
metallografie : fysische metaalkunde . 

4. De aanvullingen der metallurgie, partim: 
elektrometallurgie (deel : elektrosiderurgie) 

(1) = eerste halfjaar. 
(2) = tweede halfjaar. 
(*) = naargelang onderwerp afstudeerwerk 

I 

3e Proef burgerlijk metaalkundig ingenieur 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I d~nderdag I vrijdag ·I zat<rdag I 

' 

H. HAEMERS 8!-10 (1) 8t-10 (2) 

H. HAEMERS 129 uur/jaar 

H. HAEMERS 8!-10 

H. HAEMERS - 120 uur/jaar 

H. HAEMERS 11!-13 (2) I 
H. HAEMERS 14-18 (2) 14-18 14-18 

A. DE SY 8!-10 (1) 

A. DE Sv 14-18 (1) 

]. VIDTS 10-11! 

J. VIDTS 14-18 (*) 

A. DE SY 10-11! (2) 
-

Plaats 

~ 

Plat., 22 

T echnicurri 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 



~ ...... 
0) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 

4' Praktische oefeningen elektrosiderurgie . 

5. Aanvullingen der siderurg1e (wals-, smeed-
en persbedrijf) 

6. Analytische scheikunde (2e deel : toege-
paste analytische elektrochemie) .. 

7. Staat- en sociale huishoudkunde 

8. Beginsden van het nijverheidsrecht 

9. Technologie, partim: (lastechniek) 

10. Technologie, partim: (inleiding tot de 
materialenkennis) . 

11. Mijnbouw, partim : kolen en ertsveredeL 

11' Praktische oefeningen . 

12. De aanvullingen der industriële electro-
chemie meet- regel- en controletoestellen 
in de chemische industrie. 

12' Praktische oefeningen . 

13. Metallurgie, lichte legeringen (fac.) .. 
14. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) 

15. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) 

( 1) = eerste halfJaar 
(2) = tweede halfjaar 
(*) = naargelang onderwerp afstudeerwerk 

I 

3e Proef burgerlijk metaalkundig ingenieur 
,. 

Titulrzris I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I 
A. DE Sv 14-18 14!-17!(*) 

A. DE Sv 10-11! (1) 

J. HosTE 10-11! (1) 

A. VLERICK 11!-13 (1) 

P. KLUYSKENS 11!-13 (2) 

W. SoETE 11!-13 (2) 

-
W. SoETE 11!-13 ( 1) 

J. VIDTS 8!-10 (1) 

J. VIDTS 15-19 ( 1) -

F. BoscH 8!-10 (1) 

F. BoscH 60' uur/jaar 
-

F. MALSCHAERT 10-11! (1) 

c. DE PELSEMAEKER 8!-10 (2) 
I 

A. VLERICK 8!-10 (1) 14!-17!(1) 
-

Plaats 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat.; 22 

Plat., 22 



tio 
~ 

"-.) 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN . 
1 e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur -

Leergangen 
I 

Titularis I111<UJ11dag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zakrdag I 

1. De industriële scheikunde (chemie van 
I water eri brandstoffen) . . . . . . . . . F. BoscH 10 -11!(2) 8!-10 (1) 

2. Praktische oefeningen . . • . . . . . F. BoscH 14!-18!(3) 14!-18!(2) 14!-18!(2) 14!-18!(2) 10-13 (1) 
-

3. De kinematica en de werktuigendynamica R. DECHAENE 8!-10 (1) 

4. De beginselen van de analytische schei-
kunde ...... .......... ]. HosTE 11!-13 (1) 8!-10 (1) 

5. Praktische oefeningen . . . . . . . . ]. HosTE 14!-18!(1) 14-18 (1) 

6. De aanwending der brandstoffen ... G. HERPOL 11!-13 

7. Praktische oefeningen . G._HERPOL - 8!-12!(2) . . . . . .. 
8. De beschrijving der werktuigen . . .. É. LOONES 8!-10 

9. Praktische oefeningen . ........ E. LooNEs 14!-18!(3) 

10. De veerkracht, het weerstandsvermogen 
van de bouwstoffen, de beginselen van de 
stabiliteit der bouwwerken . . . . . . . F. RIESSAUW 8!-10 

11. De fysische scheikunde met inbegrip der 10 -11!(2) 
terrnachemie en elektrochemie .... A. RuTGERS 11!-13 (1) 

12. De hydraulica .. . . . ..... G. TISON 10 -11!(1) 

13. Praktische oefeningen . . . . . ... G. TISON 14!-18!(1) 

14. De technische thermodynamica .... G. HERPOL 10 -11!(1) 

15. De algemene bouwwijzen .... ... F. V ANDERHEYDEN 8!-10 (2) . 

(1) .... = eerste~ halfjaar. (2) tweede halfjaar. (3) om de veertien dagen. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 . .. 
Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

ze Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 
. 

I ~ - =andag I I woensdag I dunderdag I I z-dng I · Leergangen Titularis dinsdag vrijdag Plaats 

I 
-· 

1 . . De industriële scheikunde (grootindustrie, 
q:ra.miek, glas) . . . F. BoscH 10-llt Plat_, 22 

2. Praktische oefeningen . .. F. BoscH 10-13 (2) Plat _ , 22 

3. De elektriciteit en haar toepassingen op de I ' 10-llt Plat _., 22 nijverheid . M. VANWORMHOUDT 
I 

4; Praktische oefeningen . . . M. VANWORMHOUDT 
I 

14!-18!(2) Tec.-micum 

5. De algemene metallurgie, siderurgie en -
... 

Plat . • , 22 metallografie . .. A. DE SY 10-llt . (..>:) 

....... 
co 

6. De aanvullingen van de analytische schei-
8t-10 Plat_ , 22 kunde . . . . . ]. HosTE 

7. Praktische oefeningen . . . . . ]. HosTE 14-18 Plat ., 22 
----

8. De industriële scheikunde : organisch ge-
deelte . . . G. GoETHALs 8!-10 Plat ., 22 

'---

8!-12!(2) 
9. Praktische oefeningen . . . . . G. GoETHALS 14-18 14-18 Plat . • , 22 

10. De industriële bouwwerken .. G. HERPOL 8!-10 Plat •• , 22 

11. De bouw der werktuigen (der chemische 
industrie) .. G. GoETHALS 8!-10 (1) Plat ., 2~ 

12. De beginselen van de röntgenanalyse. .. W. DEKEYSER 11!-13 (1) ' Plat ., 22 

13. Praktische oefeningen . .. W. DEKEYSER . 1 16!-19 ( 1 ) Plat ., 22 
1-----,-----,----l----

(1) eerste halfjaar. (2) tweede ha1fjaar. 



FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

~ 
3e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur 

Leergangen - I Titularis I maandag I dinsdag I wcemdag I donderdag I vrijdag I <aWrdag , - Plaats 

-
1 

1. De industriële elektrochemie (meet-, regel-
en controletoestellen in de chemische 
industrie) F. BoscH Bt-10 (1) Plat., 22 

- f-- - -
2. De industriële elektrochemie (industriële 

elektrochemie en elektrochemische corrosie) F. BoscH ' 8t-10 (2) Piat., 22 
-· -

3. Praktische oefeningen . F. BoscH 14-t-18!(2) Plat., 22 

I 

I 
4. De toegepaste elektrochemie, partim: ana-

lytische . . . . . . . . . . . . . . . ]. HosTE 10 -11!(1) Plat., 22 
I 

I 
(J;;) 

5. Praktische oefeningen . ]. HosTE 141: 18!(1) Plat., 22 ......... 
~ 

I I 6. De .aanvullingen der industriële scheikunde 
- ·partim : chemische ingenieurstechni~k . G. GoETHALs 10-ll t Plat., 22 . . 

I praktische oefeningen . 1
• G. GoETHALs 14-18(~) 14-18 14-18(2) 10-12! Plat., 22 

' - partim : petrochemische processen G. FROMENT 8!-10 Plat., 22 
-

praktische oefeningen . G. FROMENT 8!-12! Plat., 22 
I --

- partim : chemische reaktaren G. FROMENT 10-11!(2) Plat., 22 

7. De delfstofkunde A. HACQ.UAERT 3 uur/jaar Rozier, 6 
-- I 

8. De metallurgie der metalen buiten het ijzer H. HAEMERS 8!-10 (22t uur) Technicum 

9. De beginselen van het nijverheidsrecht . P. KLUYSKENS llt-13 (2) Plat., 22 

·i ' 



~ 
.!'.:) 

0 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SC~OLEN 

3e Proef burgerlijk scheikundig ingenieur I 
~ 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zmerdag I 

10. De staat- en sociale huishoudkunde .. A. VLERICK I 11!-J3 (1) 
-

11. Ontwerp van chemische produktieëenheden N. (G. FROMENT) 8! -10 (2) 
----- - ---

12. Textieltechnologie (fac.) . . . . . . .· . G. RAES 1.0 -11-1(2) 

13. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) C. DE PELSEMAEKER 8!-10(2) 

14. ~n1eiding tot industrieel beheer (fac.). . . A. VLERICK 8!-10 (1)· 14!-17-1(1) 

! 

- ~ . -
... 

- -
I 

, 

-
."., . ~ -

-
\ 

-· -· 
' 

-

(1 ) eerste hal~jaar. (2) tweede halfjaar. 

.. ,. 

Plaats-

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 · 

Plat., 22 
--
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F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen 
·~ 

I. Gemeenschappelijk voor de richtingen A 
(sterkstroom) en B (zwakstroom) 

1. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid 

2. Praktische oefeningen . 

3. De kinematica en dynamica der werk-
tuigen 

4. Praktische oefeningen 

5. De regeltechniek . . - . 

6. Praktische oefeningen 

7. De aanwending der brandstoffen ( 1 e deel) 

8. O efeningen 

9. De technologie . 

10. De hydràulica . 

11. Praktische oefeningen . .. 
12. De technische thermodynamica. 

13. Praktische oefeningen . 

{1) 
(2) 

--

eerste halfJaar 
tweede halfjaar. 

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

I 
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I 

f ' 

' ' M. VANWORMHOUDT 11t-13 llt-13 

M. VANWORMHOUDT 14t-18t(2) 14!-18!(1) 

R. DECHAENE 8t-10 (1) 

R. DECHAENE 14t-18t(l) 

A. VAN ÜAUWENBERGHE 11!-13 (2) 10-1lt (2 ) 

A. VAN ÜAUWENBERGHE 8t-11t (2) 

G. HERPOL llt-13 (1) 

G. HERPOL 14t-18t 
(2a) 

w. SOETE 11t-13 ( 1) 

G. TISON 1 0-11 t ( 1) 

G. TISON 14t-18t(l) 

G. HERPOL 10-llt (1) 

G. HERPOL 14t-18t 
(2a) 

(a) om de veertien dagen 

-

Plaats 

Plat. , 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat ., 22 

Plat ., 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat. 1 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WEThNSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Leergangen ~ 

14. De zuigermotoren . 

15. Praktische oefeningen . 

16. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie . 

1 7. Praktische oefeningen . 

18. De beginselen van de röntgenanalyse . 

19. Beginselen van de stabiliteit der bouw-
werken 

-
20. Praktische oefeningen . 

II. Richting A : Sterkstroom 
21. Elasticiteitsleer en sterkteleer . 

22. Praktische oefeningen . 

Eén cursus naar keuze uit: 
23. Aanvullingen van de wiskunde (speciale 

· funkties en komplekse integratie) 

24. Lastechniek 

liL Richting B : Zwakstroom 
~5. Aanvullingen van de wiskunde : speciale 

(funkties en komplekse integratie) . 

26. Elasticiteitsleer en sterkteleer . 

{ 1) - eerste halfJaar 
(2) = tweede halfjaar 

I 
1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis · I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I 
N. 8!-10 (1) 

N. 14!-18!(1) 

F. V ANDERHEYDEN 8!-10 (1) (11 uur per jaar) -

F. V ANDERHEYDEN 2 namiddagen 

W. DEKEYSER 8!-10 

F. RIESSAUW 10-11! (2) . 
F. RIESSAUW 2 namiddagen 

w. SOETE 10-11! 8!-10 

W. SoETE 14!-18!(2) 

F. KuLIASKO 11!-13 (2) 

W. SoETE - . 11!13 (2) 

F. KuLIASKO 11!-13 (2) 

w. SOETE 10-11! (1) 8!-10 

f 

l 
i 

Plaats 
. 

Plat.-=> 22 

Plat . .:o 22 

Plat . .:o 22 

Plat.~ 22 

Plat. ~ 22 

Plat. ~ 22 

Teelanicum 

Plat. ~ 22 

Plat. ~ 22 

Plat. ~ 22 

P1át. , 22 

Plat. , 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

... 

Leergangen 

2 7. Praktische oefeningen . 

28. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid 
Partim : electroacustica 

29. Praktische oefeningen . 

30. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid (grondige cursus) : Straling 
(1 e deel). . . . . . . . . . . . . . . 

(2) = tweede halfjaar 
(b) = om de 14 dugen 

I 

1 e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

' I maandag I I woensdag I donderdag I I zaWdag I Tit!tlaris dinsdag vrijdag 

W. SoETE 14!-18!-(2) . 
J. VAN BLADEL 11!13(2) 

~ 

J. VAN BLADEL 14!-18! 14!-18! 
(2b) (2b) 

J. VAN BLADEL 10-11! (2) 

-

I" I 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN -

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur i 

Leergangen , I Titularis I maandag I disndag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

I. ·GEMEENSC.HAPPELIJKE CURSUSSEN I 

1. De industriële bouwwerken. - G. HERPOL 8!-10 (l ) I Plat., 22 
2. De beschrijving der werktuigen (stoom-

ketels, stoomturbines) . G. HERPOL 8!-10 Plat., 22 
3. Praktische oefeningen . G. HERPOL 14!-18! Plat., 22 

(2b) 
4. De werktuigmachines en hun aanwending N. 8!-10 (1) Plat., 22 

De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid . , 

5. Partim: fundamentele elektrische me-
tingen M. VANWORMHOUDT 10-11! (2) 11!-13 (1) 11!-13 (1) Plat., 22 

6. Praktische oefeningen . M. VANWORMHOUDT 14!-18! 14!-18! Technicum 
(a) 

7. Partiro : industriële elektrische metingen L. PINTELON 11 !-13 (1) Plat., 22 
8. Partim: elektrische machines (Ie deel) L. PINTELON 10-111- 8!-10 Plat., 22 
9. Praktische oefeningen . L. PINTELON ·· 14!-18! Technicum 

10. Partim: beginselen van de communicatie-
systemen M. VANWORMHOUDT 11!-13 (1) Plat., 22 

11. Praktische oefeningen . M. VANWORMHOUDT · 8!-12! (2) Technicum 
12. De industriële scheikunde F. BoscH 8!-1 0 ( 1) _P_la_t_.-'-, _2_2 ____ 

1 
13. Praktische oefeningen . F. BoscH • 10-13 (1) Plat., 22 

----------------1 

(1) 
(2) 

eerste halfJaar. 
tweede halfiaar. (a) (b) 

i 

I I 

om de veertien dagen. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

' 

Leergangen 

II. BIJZONDERE CURSUSSEN 
Richting A: sterkstroom 
14. Elektrotermie 
15. Aanwending der brandstoffen (2e deel) 
16. De spoorwegexploitatie 
17. Beginselen nijverhe_idsrecht 
18. De aanvullingen van de elektriciteit en 

haar toepassingen op de nijverheid : 
Partiro : theoretische elektriciteit 

19. Praktische oefeningen . 
Richting B : zwakstroom 

De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid : 

20. Partiro: elektroacustica . 
21. Praktische oefeningen . 
22. Partim: theoretische elektriciteit 
23. Praktische oefeningen . 

24. Partiro: de circuittheorie -· -
25. Praktische oefeningen _ 
26. Het gebruik van de rekenmachines in de 

regel techniek 
27. De elektnc1teit en haar toepassingen op de 

nijverheid, (grondige cursus) : 
Partiro : straling (2e deel) 

28. Praktische oefeningen _ 
29. Partiro: elektronische schakelingen 

(1) 
(2) 

eerste halfJaar. 
tweede halfjaar. 

I 

2e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis I maandag I dinsdag I WfJensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

F. BoscH 11!-13 (1) 
G. HERPOL 11-i-13 (2) 
E. VooRDECKER i 1!-13 (2) 
p_ KLUYSKENS 11!-13 (2) 

A. VAN DEN MEERSCHE 10-11! ( 1) 10-11! 
A. VAN DEN MEERSCHE 10-llt 10-11! 

J. VAN BLADEL 11!-13 (2) 
J. VAN BLADEL ; 14!-18!(2) ----
A. VAN DEN MEERSCHE 10-13 ( 1) 
A. VAN DEN MEERSCHE 14!-16! 10-11! (1) 10-11! ( 1) 

(lb) 
J. VAN BLADEL 10-llt (2) 
J. VAN BLADEL 10-12 (2) 

A. VAN CA UWENBERG HE 11!-13 (2) 

-
]. VAN BLADEL 10-11! 
J. VAN BLADEL 14!-18!(1) 
M. VANWORMHOUDT 8!-10 (2) 

" 

(b) om de veertien dagen. 

-

Plaats 

Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 

-
Plat., 22 
Technicum 

Plat. ,. 22 

Plat., 22 
Technicum 
Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN _:_ SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen I Titularis .. I maandag I dinsdag - ~ woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 
· 1. De algemene metallurgie, siderurgie en -

metallografie A. DE SY 10-11! Plat., 22 

2. Beschrijving der werktuigen - Zuiger-
machines . . H. SoMERLING 11 !-13 ( 1) Plat., 22 

3. Beschrijving der werktuigen - Turbo-
machines H.-SOMERLING 8~-10 (2) Plat., 22 

---:-------1 

4. Staat- en sociale huishoudkunde A. VLERICK 11!-13 (1) Plat., 22 

toepassingen ervan op de nijverheid, 
5. De aanvullingen van de elektriciteit en I 

Partim: elektrische machines (2e deel) L. PINTELON _ 8~-10 (1) ----I- Plat., 22 

6. Praktische oefeningen . L. PINTELON 14!-18! Technicum 
(la) 

7. Partim: elektrische installaties A. VAN DEN MEERSCHE 8!-10 (2) Plat., 22 
(9 u) 

8. Praktische oefeningen . A. VAN DEN MEERSCHE drie namiddagen in het tweede semester Plat., 22 

9. Partim: verlichtingstechniek . J. VAN BLADEL 11!-13 (2) Plat., 22 
--------· 

10. Praktische oefeningen . J. VAN BLADEL 14!-17!(2) Technicuiil. 

11. Textieltechnologie (fac.) . G. RAES 10-11!(2) Plat., 22 
--------· 

12. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) C. DE PELSEMAEKER 8!-lO (2) Plat., 22 

13. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) . A. VLERICK 8!-10 (1) 14!-17! I ___ _ Plat., 22 ____ • 

(1) = eerste halfjaar. (2) = tweede halfjaar. ~ (a) om de veertien dagen 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
-

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I WfJensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

- I 

II. BIJZONDERE VAKKEN 
Richting A : sterkstroom 
14. De aanvullingen van de elektriciteit en 

toepassingen ervan op de nijverheid, 
8!-10 (2) I Partim; elektrische machines (3~' deel) L. PINTELON Plat., 22 

15. Praktische oefeningen . L. PINTELON 14!-18! Technicum 
(2a) 

16. De electriciteit en toepassingen ervan op 
de nijverheid (grondige cursus), 
Partim : bouw en berekening van de elek-
trische machines A. VAN DEN MEERSCHE 8!-11! Plat., 22 

~ 

1 7. Praktische oefeningen . A. VAN DEN MEERSCHE 14!-18! Plat., 22 

18. Partim: centrales, krachtoverbrenging, • 
traktie A. VAN DEN MEERSCHE 81-ll! Plat. , 22 

19. Praktische oefeningen . A. VAN DEN MEERSCHE 14!-18! Plat., 22 
20. Beveiliging van netten A. VAN DEN MEERSCHE 8!-10 (2) Plat., 22 

(13,5u) 
Cursussen naar keuze: ·minstens · 22t uur, 
te kiezen uit 
a Spoorwegexploitatie (aanvulling.) . . E . VooRDECKER 11!-13 (1) Plat., 22 
b Industriële bouwwerken (aanvulling.) . G. liERPOL 8!-10 (2) Plat. , 22 
c Het gebruik van rekenmachines in de 

regeltechniek . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE 11!-13 (2) 
d Elektronische schakelingen . M. VANWORMHOUDT 81-10 (2) 
e De cursussen naar keuze van de eerste 

proef 

( 1) = eerste half) aar. (2) = tweede halfjaar. (a) = om de veertien dager 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE! SCHOLEN 

Leergangen 

I 
Richting B: zwakstroom 

21. De elektriciteit en toepassingen ervan op de 
nijverheid (grondige cursus), 
Partim : straling (2e deel) 

22. Oefeningen .. 
23. Partim: elektronische schakelingen 

24. Praktische oefeningen . 

25. Spoorwegexploitatie 

26. Beginselen van het nijverheidsrecht 
-

Cursussen naar keuze: 
minstens 67} uur, te kiezen uit : 
a elektrotermie . -
b de bijzondere vakken 14, 16, 18, 20 van de 

3e proef sterkstroom . . . . . . 
c spoorwegexploitatie (aanvulling) . 
d industriële bouwwerken (aanvulling) 
e lastechniek . 
f de vakken van het aanvullend jaar com-

- - municatietechnieken (zie p. 368 ) . . . . 
g cursussen uit het studieprogramma van de 

universiteit. De keuze dient door de pro-
motor van het eindejaarswerk goedgekeurd 

( 1) = eerste halfJaar. 
(2) - tweede halfJaar. 

3e Proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 

Titularis 
I I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I 

~ 

r 

J. VAN BLADEL 8!-10 (1) 10-11! (1) 

J. VAN BLADEL 14!-18:!( 1) 

M. VANWORMHOUDT f 10-11! 8!-10 (1) 

M. VANWORMHOUDT 1{!-18-! -
E. VooRDECKER llt-13 (2) 

P. KLUYSKENS 11!-13 (2) 
1 

' 

F. BoscH llt-13 (1) 

E. VooRDECKER llt-13 ( 1) 
G. HERPOL 8t-10 (2) 
w. SOETE 11-!-13 (2) 

----

P.laats 

Plat., 2 :2 . 

Techni-cum · 

Plat., 2 ~ 2 

Techniecum 

Plat. , 2 2 

Plat., 2 2 

Plat., 2_2 

Plat., 2: 2 
Plat., 2:2 
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.FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I 
1. De aanwending der brandstoffen G. HERPOL 11!-13 I 

I 
2. Praktische oefeningen . G. HERPOL 8!-11! (1) 

-
3. De elasticiteitsleer en sterkteleer w. SOETE 10-11! 8!-10 

4. Praktische oefeningen . ' . ; w. SOETE 14!-18! 

5. De technologie (partim : lastechniek) . w. SOETE 11! -13(2) 

6. De technologie (partim : inleiding tot de 
\ materialenkennis) . w. SOETE 11!-13(1) -

7. De hydraulica G. TISON 10-11! (1) 

8. Praktische oefeningen . -~ .. G. TISON 14!-18!(1) 

9. De technische thermodynamica . G. HERPOL 10-11! (1) 8!-10(1 ) 

10. Praktische oefeningen . G. HERPOL 14!-18!(2) 
-11. De zuigermotoren N. 8!-10(1) 

12. Praktische oefeningen . N. 14!-18!(1 ) 

13. De werktuigmachines en hunaanwendingen N. 8!-10 

14. Praktische oef~ningen . '. N. 114!-18!(2) 10-13 

15. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
: 

van de topografie . . . . F. V ANDERBEYDEN 11 uur/jaar 

16. Praktische oefeningen . F. VANDERHEYDEN 8 uur/jaar 

(1) eerste hal~1aar. (2) tweede hal~Jaar. 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Technicum 

Plat., 22 

Technicum 

Plat. , 22 

Plat. , 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen 
I 

Titularis · I maandag 1 dinsdag 1 woensdag 1 danderdag 1 vrijdag I zaWrdag I 

17. De aerodynamica . . . . . . . . . . . G. TISON 10-11!(2) 

18. De kinematica en de werktuigendynamica R. DECHAENE 8!-10 

19. Praktische oefeningen . . . . . . . . . R. DECHAENE 14!-18! 

20. De regeltechniek ..... . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE 11!-13 (2) 10-11! (2) 

21. Praktische oefeningen . . . . . . . . . A. VAN CAUWENBERGHE 8!-11!(2) 

-
- 1--' . 

-. ;- . . 
-

---

' I 
I 

I 
~ .. 

I 

- I 

\ 

(2) = tweede halfjaar. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
.. ··-

; 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen I Titularis 1 maandag 1 dinsdag I UJQetiSdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 
-

1. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) . .. F. BoscH 8!-10 (1) 

2. Praktische oefeningen . .. F. BoscH 14!-18!(1) 

3. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid . M. VANWORMHOUDT 10-11! 

4. Praktische oefeningen . M. VANWORMHOUDT 14!-18!(2) 

5. De algemene metallurgie, de siderurgie en 
de metallografie . . . . . . . . . . . . A. DE SY 10-11! 

6. De beschrijving van de werktuigen (stoom- 8!-10 
~ 

ketels, stoomturbines) G. HERPOL 11!-13 ·(2) 

7. Praktische oefeningen . G. HERPOL 14!-18!(2) 

8. De berekening van constructies : 1 e deel . D. VANDEPITTE 8!-10 
-

9. Praktische oefeningen . D. VANDEPITTE 14!-18! 

10. De grondige studie der zuigermotoren . N. llt-13(1 ) 

11. Praktische oefeningen . .. . N. I 14!-18! I 14!-18!(1) 

12. De spoorwegexploitatie E. VooRDECKER 11!-13 

13. De industriële bouwwerken G. HERPOL . 8!-10 : .. . 
14. De beginselen van de röntgenanalyse. W. DEKEYSER 8!-10 

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

I 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Labo 
Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

•. 3e Proef burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag I zaUrdag I 
~ 

1. De beschrijving van de werktuigen, 3e deel, I 
partim : turbomachines H. SOMERLING 8!-10 (2) 

2. Praktische oefeningen . H. SOMERLING 14-t-18!(2) 14!-18!(2) 
3. De aanvullingen van de beschrijving der · 

werktuigen . H. SOMERLING 10-11! 
4. De beschrijving van de werktuigen, 3e deel, 11!-13 ( 1) 

partim : zuigermachines . H. SoMERLING 10-11!(2) 
5. Praktische oefeningen . H. SoMERLING 10-13 (1) I 14-t-18!(1) 14-t-18!(1) I 

11!-13(2) 11!-13 (2) 
6. De sterkteleer met betrekking tot de ma-

chinebouw. R. DECHABNE 10 -11!(1) 
6 ' Praktische oefeningen . . . . . . . . . R. DECHABNE 10-12 
7. De aanvullingen van de werktuigbouw- ~ . -L•' ~- ~- >:!.' .• 

kunde, partim: stoomketels en stoomtur-
bines G. HERPOL : ,.,.. ~ .· : ... t • 8!-10 (2) 

8. Praktische oefeningen . G. HERPOL 14-t-18!(2) -

9. De mechanische trillingen ]. DE Rms 8!-10 (1) 
9a. Praktische oefeningen . ]. DE Rms 14-t-18!(1) 
10. De beginselen van het nijverheidsrecht P. KLUYSKENS 11!-13 (2) 
11. De automobielbouw . .. F. MALSCHABRT 8!-10 
12. Praktische oefeningen . F. MALSCHABRT 14-t-18! 1 
13. De aanvullingen van de elektriciteit en 

I 
llt-13 haar toepassingen op de nijverheid . . . L. PINTELON 

14. De textieltechnologie G. RAES 10-11! ( 1) 
15. Machines voor het behandelen van goe-

8!-10 deren . ]. DE Rms 
16. De staat- en sociale huishoudkunde A. VLERICK ~ 11!-13 (1) 
19. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) c. DE PELSEMABKER 8!-10 (2) 

14t-17t(l) I · 18. Inleiding tot industrieel beheer (fac.). . A. VLERICK 8!-10 (!2_ 

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

.-Plaats 

Plat., 22 
Plat., 22 

Techr1icum 

Techr1icum 
Plat., 22 
Techr::1icum 

Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 
Teehelicum 
Plat., 22 
Techr:::lÎcum 
Plat., 22 

· Techmicum 
TechiDicum 

Plat., 22 
Plat., 22 

Techr:aicum 
Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I 
1 • De -el~ktriciteit en haar toepassingen op de 

nijverheid . .. M. VANWORMHOUDT 11!-13 llt-13 
-

'2. Pra1..tische oefeningen . . M. VANWORMHOUDT 14!-181(2) 
----·- -
3. De aanwending der brandstoffen G. HERPOL 11!-13 

-------
4. De elasticiteitsleer en sterkteleer W. SoETE 10-11! 8:!-10 

5. Praktische oefeningen . : W. SoETE 14!-18! 

6. De technologie, .partim : (lastechniek) W. SoETE 11!-13(2) 

7. De technologie (partim : inleiding tot de I 
materialenkennis) . w. SOETE 11!-13(1) 

8. De hydraulica G. TISON 10-11! (1) 

9. Praktische oefeningen . . . G. TISON 14!-18!(1) 

10. De aerodynamica . G. TISON 10-11!(2) 
-

11. De technische thermodynamica . G. HERPOL 10-1 i!(l) 8!-10 (2) 

12. Praktische oefeningen . G. HERPOL 14!-18!(2) 

13. De zuigermotoren N. 8!-10 (1) 

14. Praktische oefeningen . . . . . N . 14!-18!(1) 
--- - - -- -- - --- - ---

(1) eerste hal~jaar. (2) tweede halfjaar. 

~ 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
I 

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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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen I Titularis ·i maandag I dinsdag I woemdag I donderdag I vrijdag I zaurdag I 
14. De werktuigmachines en hun aanwendin-

. -. 

I -
gen . .. . N. I 8!-10 

15. De kinematica en de werktuigendynamica R. DECBAENE 8!-10 I 
--
16. Praktische oefeningen . R. DECBAENE 14!-18! -

1 7. De regeltechniek A. VAN CAUWENBERGBE 11!-13 (2) 10-11! (2) 

18. Praktische oefeningen . A. VAN CA UWENBERG BE 8!-11H2) 

19. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
van de topografie . F. V ANDERBEYDEN 11 uur/jaar 

20. Praktische oefeningen . F. V ANDERBEYDEN 8 uur jiaar 
'--

(2) - tweede hal(Jaar. 

Plaat=s 

Plat., 22 -
Plat., 22 

Plat., 22 -

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TQEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woens'dag I donderdag I vrijdag I zarerdag I 
l. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. De industriële scheikunde (chemie van 
water en brandstoffen) . F. BoscH 8!-10 (1) 

2. Praktische oefeningen . F. BoscH - 10-13 (1) 
-- - ------ ----

3. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepassingen op de nijverheid; par-
tim : theoretische elektriciteit . .. A. VAN DEN MEERSCHE 10-1 H (1) 10-11! 

-- --------
3a. Praktische oefeningen ... A. VAN DEN l\fEERSCHE 10-llt 10-11! 

---- ----------
3b. Partim: fundamentele elektrische metin-

gen M . VANWORMHOUDT 10-11! (2) 11!-13 (1) 11t-13 (1) 

3c. Praktische oefeningen .. . . . M. VANWORMHOUDT 14t-18t 

3d. Partim : industriële elektrische metingen L. PINTELON ~t-10 

3e Partim: elektrische machines (1 e deel). L. PINTELON 10-11! 11!-13 

3f. Praktische oefeningen . L. PINTELON 14t-18t 

4. De industriële bouwwerken .. G. HERPOL 8!-10 

5. De beschrijving vá.n de werktuigen (stoom- 8!-10 
ketels, stoomturbines) . . . . . . . . . G. HERPOL 11!-13 (2) 

f--· 

6. Praktische oefeningen . G. HERPOL - 14-t-18!(2) 
'----- -

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

~. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
------
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen 

7. De berekening van constructies : Ie deel. 

8. Praktische oefeningen . 

9. De grondige studie der zuigermotoren . 

10. Praktische oefeningen . 

11. De aanvullingen van de elektriciteit en 
haar toepa~singen op de nijverheid, 
partim : beginselen van de communicatie-
systemen 

I la. Praktische oefeningen 

II. CuRsussEN NAAR KEUZE : 
1. De beginselen van de röntgenanalyse. 

-
2. Gebruik van rekenmachines in de regel 

techniek 

3. Aanvullingen van de regeltechniek . 

-· 

(1) 
(b) 

I 

eerste halfjaar. 
om de veertien dagen. 

' 

I Titularis I TTUJandag I dinsdag I W:Unsdag I donderdag I 
D. V ANDEPITTE 8!-10 

D. V ANDEPITTE l4!-I8!(b) 

N. 11!-13( I) 
~ 

N. 14!--18!(1) 
--+--

I 

M. VANWORMHOUDT 
I 11!-13 (1) 

M. VANWORMHOUDT I 
, 

. 
W. DEKEYSER 

N. (A. VAN 
I 

CAUWENBERGHE) 22! uur/jaar 

N. (A . VAN 22! uur/jaar 
CAUWENBERGHE) 

. 
' 

(2) tweede hal~jaar. 

vrijdag I zaUrdag I 

-

8!-12!(2) 

8!-10 
I 

-

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

I 

Plat., 22 

Technicum _ 

Plat., 22 
--

Plat., 22 

Plat., 22 



.I:'At.;ULThlT VAN UKTUEGEPASI'E WEIENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

36 Proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zakTdag I - Plaats 

I. VERPLICHTE CURSUSSEN I,. 
1. De elektro-metallurgie . (partim :· elektro-

thermie) . F. BoscH 11!-13 (1) Plat., 22 
· -

2. De algemene metallurgie, de siderurgie en 
A. DE SY de metallografie . . . . . . . . . . . . 10-llt ... Plat., 22 

3. De aanvullingen van de b~schrijving der 
. . 

w~rktuigen . H. SOMERLING 10-lli Technicum 

4. De beschrijving van de werktuigen (3e deel) 
H. SoMERLING Plat., 22 partim : turbomachines . . . . . . . I 8!-10 (2) 

I 5. Praktische oefeningen . . . H. SoMERLING ~4!-18!(2) Technicum 
----

(..>;) 6. De sterkteleer met betrekking tot de ma-
(.):.) chinebouw. R. DECHAENE 10-llt(l) Plat., 22 -......} 

. . . 

I 7. De aanvullingen van de werktuigbouw- ! ~ 

kunde, partim : stoomketels en stoomtur-
bines G. HERPOL 8!-10 (2) Plat., 22 

8. ·Praktische oefeningen . G. HERPOL 14!-18!(2) Plat., 22 

9. De beginselen van het nijverheidsrecht . P. KLUYSKENS 11!-13 (2) Plat., 22 

10. De beschrijving van de werktuigen, 3e deel, 

1 i 4-!-18!( 1) 

partim : ·zuigermachines ; H. SOMERLING llt-13 ( 1) Plat., 22 . 
11. Praktische oef~ningen . 

----
~ H. SOMERLING 14!-18!(1) Technicum 

1Z. De mechanische trillingen ]. DE RIES 8t-10 (1) 

__ · _l llt-13 (1) 

Plat., 22 

13. De staat- en sociale huishoudkunde . . A. VLERICK 1--- Plat., 22 

14. De aanvullingen van de elektriciteit c:n . I 
haar toepassingen op de nijverheid, 

I· 8!-10 ' 
partim : elektrische machines . . . . . L. PINTELON Plat., 22 

14a. Praktische oefeningen L. PINTELON 14!-18!(1) Plat., 22 
14b. partim: elektrische installaties . A. VAN DEN MEERSCHE (theorie : 6 lessen in-ze semester) Plat., 22 

(prakt. oef. : 3 namiddagen in 2e semester) 
··---

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur 

_ Leergangen ·1 Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag -1 zaterdag I Plaats 

15. De elektriciteit en haa:r toepassingen op de 
nijverheid (grondige cursus), partiro: 
bouwenberekeningderelektrischemachines A. VAN DEN !vfEERSCHE 10-13 Plat., 22 

I Sa. Praktische oefeningen A. VAN DEN MEERSCHE . 14!-18! - -=p::c:l-a-t.-, --=2::-:2=-----'--l 

15b.part im: centrales, krachtoverbrenging, 
traktie A. VAN DEN MEERSCHE 8}-llt Plat., 22 

.--'-::::::-=-----1 
15c. Praktische oefeningen A. VAN DEN MEERSCHE 14!-181 Plat., 22 
T6. De automobielbouw (fac.). F. MAU?CHAERT 8!-10 Technicum 
17. Praktische oefeningen ( fac.) . F. MALSCHAERT 14!-18! Technicum 
18. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) C. DE PELSEMAEKER Bt-10 (2) -=P,..".la_t---'.,~2-=2 ____ 

1 

19. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) . . A. -YLERICK 8!-10 (1) 14!-17!( I) _P_la_t--=-·~_2_2 ____ 
1 20. Machines voor het b~handelen van goe- ---- --------

deren (fac.) . . . . . . . . . . . . . J. DE Rms 8!-10 Plat., 22 
--~-----1 

II. QuRsussEN NAAR KEUZE : • ' 
1. De textieltechnologie . G. RAEs 10-11! (2) _P_la_t_.,"-2_2 ____ 

1 

2. De spoorwegexploitatie . E. VooRDECKER I 11!-13 Plat., 22 
3. De aanvullingen van de elektriciteit en haar . 

toepassingen op de nijverheid, partiro: l 
verlichtingstechniek J. VAN BLADEL 1 11!-13 (2) Plat., 22 

4. De automobielbouw N. (F. MAYCHAERT) 45 uur/jaar Technicum 
5. Beveiliging van netten N. (A. VAN DEN 22-! uur/jaar Plat., 22 

MEERSCHE) 
6. Produktiebeheer . N. (A. VLERICK) 30 uur/jaar Plat., 22 

(1) eerste halfjaar. (2) tweede hal~iaar. 



FACULTEiT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

' 

I I maandag I dinsdag i woensdag I danderdag I I zaUrdag I Leergangen Titularis· vrijdag Plaats 

1. De theorie van het schip, 1 e aeel : meet-
kunde en stabiliteit · . . , . . . . . . . V. FERDINANDE ' 11!-13 (1) 11!-13 (2) I Plat., 22 

2. Praktisc-he oefeningen . V. FERDINANDE 8!-11!(2) Plat., 22 
----

3. De scheepsbouwkunde en scheepstechno-
logie : partim : scheepsbouwkunde : onder-
delen van de scheepstechnologie . . . . j. NIBBERING 10-llt {1) Plat., 22 

4. Praktische oefeningen . j. N IBBERING 8t-12t(2) Plat., 22 
5. De kinematica en de werktuigendynamica R. DECHAENE 8!-10 Plat., 22 
6. Praktische oefeningen . ... R. DECHAENE 14!-18! Plat., 22 

I 7. De regeltechniek A. VAN CAUWENBERGHE 11!-13 (2) Plat., 22 

I 

8. Praktische oefeningen . A. VAN CAUWENBERGHE 8t-11t(2) - ' Plat., 22 
~ 9. De aanwending der brandstoffen ~ G. HERPOL 11!-13 Plat., 22 
~ 10. De elasticiteitsleer en sterkteleer W. SoETE 10-llt 8!-10 

---
Plat., 22 

I 11. Praktische oefeningen W. SoETE 14t-18t Plat., 22 
12. De 'hydraulica G. TISON 10-llt (1) Plat., 22 
13. Praktische oefeningen . .. G. TISON 14t-18t(l) Plat., 22 
14. De technische thermodynamica . G. HERPOL 10-11t ( 1) 8!-10 (2) Plat., 22 
15. Praktische oefeningen . G. HERPOL 

l llt-10 (I) 

14!-18!(2) Plat., 22 
16. De zuigermotoren N. Plat., 22 
1 7. Praktische oefeningen . N. 14!-18!(1) Plat., 22 
18. De algemene bomvwijzen en de beginselen 

Plat., 22 van de topografie . . . . . . . . . . . F. V ANDERBEYDEN 11 uur/jaar 
19. Praktische oefeningen F. V ANDERBEYDEN 8 uur/jaar Plat., 22 

2o-:-De aerodynamica . G. TISON 10-11t(2) I Plat., 22 
21. Praktische oefeningen . .. G. TISON 14t-18t(2) 

I 

Plat., 22 
22. De technologie: partim: (lastechniek) . W. SoETE llt-13-(2) Plat., 22 I 

I 

23. De technologie: (partim: inleiding tot de I 

materialenkennis) . W. SoETE 11!-13(1) i Plat., 22 
---

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk sch~epsbouwkundig ingenieur 

Leergangen I Titularis 

1. De theorie van het schip: ze deel . . V. FERDINANDE 
2. Praktische oefeningen . 
3. De scheepsbouwkunde en scheepstechno-

logie: partim: scheepsbouwkunde: ze deel 
4. Praktische oefeningen . 
5. De scheepsbouwkunde en scheepstechno-

logie, partim : scheepstechnologie . . . . 
6. De industriële scheikunde (chemie van 

water en brandstoffen) . 
7. Praktische oefeningen . 
8. De elektriciteit en haar toepassingen in de 

nijverheid 
9. Praktische oefeningen . 

10. De algemene metallurgie, de siderurgie, de 
metallografie . 

' 
11. De beschrijving van de werktuigen : stoom-

ketels en stoomturbines 
12. Praktische oefeningen . 

13. De berekening van constructies : 1 e deel . 
14. Praktische oefeningen . 
15. De grondige studie der zuigermotoren . 
16. Praktische oefeningen . 
17. De werktuigmachines en hun aanwendin-

gen . 
18. De staat- en sociale huishoudkunde 
19. De bouwwerkeh van de burgerlijke genie: 

(1) 
(b) 

algemene bouwwijzen : partim : grondme-
chanica (fac.) . 

eerste halfjaar. 
om de veertien dagen 

V. FERDINANDE 

j. NIBBERING 
j. NIBBERING . 

j. N IBBERING 
-

F. BoscH 
F. BoscH 

M; VANWORMHOUDT 
M. VANWORMHOUDT 

A. DE SY 

G. HERPOL 
G. HERPOL 

D. V ANDEPITTE 
D. V ANDEPITTE 
N. 
N. 

N. 
A. VLERICK 

E. DE BEER 
-

I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

I 
10-11! 

I ----
14!-18! 

11!-13 (2) 1 

- -
llt-13 (1) 

8!-11! _ _j_l20 uur/jaar) 
·-

i 
i I_ -_- 8!-10 (2) 

-----
I 

8!-10 (1) 
14!-18!(1) 

10-llt 
--

14!-18!(2) 

- __!_2:_!_!_L 
8!-10 -

.. 11!-13 (2) 
14!-18! 

(2b) 
8!-10 8!-10 

14!-18! 
llt-13(1) 

"' 
14!-18!(_1) 

I - 8!-10 ---- ----
11!-13 ( 1) 

llt-13JD ----
(2) tweede halfjaar. 

Platz.ts 

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 
Plat., 22 

----· 

Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 
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: 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
, 

' 
3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

-
Leergangen 

1. De theorie van het schip : 3e deel, partim : 
(sturen, golven en scheepsbewegingen). 

2. Praktische oefeningen . 

3. De scheepsbouwkunde en scheepstechnolo-
gie, partim : scheepsbouwkunde : (sterkte 
en trillingen) . . . . . . . . . . . . . 

4. Praktische oefeningen . 

5. De stoomketels, zee- en hulpwerktuigen 

6. Praktische 9efeningen . 

7. De beschrijving der werktuigen, 3e deel. 
partim: turbomachines 

8. Praktische oefeningen . 

9. De industriële bouwwerken 

10. De beginselen van het nijverheidsrecht . 

11. De aanvullingen op de elektriciteit en haar 
toepassingen op de nijverheid . 

12. Praktische oefeningen . 

13. De aanvullingen van de hydraulica 

14. Praktische oefeningen . 

(1) 
(3) 

eerste halfjaar. 
om de veertien dagen. 

.. 

; 

I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I doruUrdag I 

V. FERDINANDE 10-llt ( 1) 

V. FERDINANDE 8t-12t -

j. NIBBERING 8!-10 (1) 

j. N IBBERING 14t-18t(l) 

N. 

N. 14!-18!(3) 

H. SoMERLING 

H. SoMERLING 14t-18!(2) 

G. HERPOL 8!-10 

p. KLUYSKEI'<S 11!-13 (2) 

L. PINTELON llt-13 

L. Pn;nELON 10-llt 

G. TrsoN -
G. TrsoN 10-13 (2) 

(2) tweede halfjaar. 

vrijdag 
1 zaterdog 1 

10-11! 

8!-10 (2) 

14-!-181(2) 

8!-10 (2) 

--~ 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

' 

Plat., 22 

Plat., 22 . 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
~ 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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~ 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WE~ENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

- 3e Proef burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Leergangen 

-

15. De berekening van constructies: ze deel 

16. Praktische oefeningen . 

17. De beschrijving der werktuigen, 3e deel, 
partim : zuigermachines . .. 

18. Praktische oefeningen . 

19. De algemene metallurgie, de siderurgie en 
de metallografie, partim: aanvullingen der 
metallografie, ze deel : fysische metaal-
kunde. : 

20. Praktische oefeningen . 
---
21. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.). 

22. Inleiding tot industrieel beheer (fac.). 

23. Machines voor het behandelen van goe-

(1) 
(3) 

deren (fac.) 
---------

' 

eerste halfjaar. 
om de veertien dagen. 

I 
Titularis I maandag ! dinsdag I woensdag I donderdag I 

' r 

D. V ANDEPITTE 8!-10 

D. VANDEPI'ITE 141--18!(3) 

H. SOMERLING 

H. SoMERLING 141--18!(1) 

.. 

]. VIDTS 11!-13 (1) 
' 

]. VIDTS 10-llt (1) 

c. DE PELSEMAEKER 8!-10 (2) 

A. VLERICK 8!-10 (1) 141--17!(1) 
·-

]. DE RIEs .. 8!-10 
I 

,. 

(2) tweede halfjaar. 

vrijdag I zaterdag I 

-· 

11!-13 

1{!-18!(1 ) 

-----

Pla..ats 

Plat., 22: 

Plat., 2~ 

Plat., 22: 

Technic-..tm 

Technic-..tm 

Technic~m 

Plat., 2~ 

Plat., 2~ -
Plat., 2~ 
----------



-
FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN- - SPECIALE SCHOLEN ·--~- -----

'· 
Ie Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen I Titularis I maandag 1· dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zoUTdag I Plaats 

1. De architectonische samenstelling . . . . j. TRENTESEAU I 10-llt Plat., 22 
~ 

2. De burgerlijke bouwkunst (ruwbouw, uit-
gez. de daken) ............ A. de GRAVE 8!-10 Plat., 22 

3. Praktische oefeningen . . . . . . . . G. DE LEYE 8!-10 (2) 14t-18t Plat., 22 

... 
4. De kinematica en de werktuigendynamica R. DECHAENE 8!-10 (1) Plat., 22 

14t-18t J 
~ 

1 
5. Praktische oefeningen . . . ·- .... R. DECHAENE (la) Plat., 22 

(.):) 6. De ~anwending der brandstoffen .... G. HERPOL llt-13 (1) Plat., 22 
~ 
(.)0 

I 
7: De beschrijving der werktuigen . .. E. LOONES 8!-10 (2) Plat., 22 

--
14t-18t 

8. Praktische oefeningen . . . . ... E. LOONES (2a) Plat., 22 
-· 

9. De elasticiteitsleer en sterkteleer .... w. SOETE 10-llt 8!-10 Plat., 22 

10. Praktische oefeningen . . . . .... w. SOETE 14t-18t Plat.~ 22 
I 

11. De technologie (partim : inleiding tot de \ 

materialenkennis) . . . . . . . .... w. SOETE llt-13(1) Plat.~ 22 
\ 

12. De t6chnologie (partim : lastechniek) .. w. SOETE llt-13(2) Plat., 22 

13. De hydraulica . . . . . .... G. TISON llt-13(1) Plat.~ 22 

I I ... 



(,).;) 

~ 
~ 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen 
I 

Titularis mMndag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag 

14. Praktische oefeningen ._ . G. TISON 14!-18!(1) 
. .. 

15. De technische thermodynamica . G. HERPOL 10-11! (1) 

16. De beginselen van de topografie . .. F. V ANDERHEYDEN 8!-iO (1) 
-

I 
I 7. De topografie . . ' . F. V ANDERBEYDEN 10-11! (2) 

18. Praktische oefeningen . .. F. V ANDERBEYDEN Volgens de mogelijkheden ( 45 u. p. j.) 
I I I 

19. De algemene bouwwijzen. F. V ANDBRHEYDEN - 8!-10 (2) 

20. De bouwwerken van de burgerlijke genie : 
partiro massieve en houten bruggen, wegen F. V ANDERHEYDEN 10-11! 10-11! (1) 

-
21. Praktische oefeningen . ... . . F. V ANDERHEYDEN 14!-18!(2) 

\ 

22. De industriële scheikunde (chemie van ... 
water en brandstoffen) . F. BoscH 8!-10 (1) 

23. Praktische oefeningen . .. . . F. BQSCH 10-13 (I) 
-----

24. De architectonische samenstelling; partiro : 
~~~ti~ . . . . . . . . . . . . . A. DE VRIES 11!-13(2) 

-- ---
25. Praktische oefeningen . A. DE VRIES 10-13(2) ---
26. De geschiedenis van de bouwkunst. .. R. d'HuLST ; 11t-13 

27. Luchtvaartfotogafie en kartering (fac. ) . F. V ANDERHEYDEN 11!-13 (2) 

-
(1) eerste halfjaar. (2) tweede hal( jaar. 

-

Plaat:..r 

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 I 

I 

I 

Plat., 22 
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- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN . - SPECIALE SCHOLEN 
' 

ze Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag ! vrijdag I zaterdag I , 
1. De burgerlijke bouwkunst (2e deel) A. de GRAVE 10-11! 

2. Praktische oefeningen . 10-13 '(2) 
G. DE LEYE 14!-18! 1~13 (1) 

3. De architectonische samenstelling; partim : 
theorie en geschiedenis der decoratieve kun-
sten, beschrijving der gebouwen en elemen- · - ten van urbanisme A. DE VRIEs 10-11! 10-11!(1) 

---

4. Praktische oefeningen . A. DE VRIES 11 !-13 ( 1) 11 !-13 ( 1) 
8!-13(2) 

l4!-l8!(b) 
--

14!-17! 
5. De delfstofkunde ; A. HACQ.UAERT ( 1 b) 

6. Praktische oefe~ingen . A. HACQ.UAERT llt-13 (2) 

14!-17! 
7. De aardkunde . . . .. A. HACQ.UAERT (2b) 

8. De industriële bouwwerken G. HERPOL 8!-10 
9. De bouwwerken van de burgerlijke genie, 

pattim : grondmechanica. . . . . . . . E. DE BEER 11!-13 
1 0. Praktische oefeningen . E. DE BEER 10-13 (2) 
11. De berekening van constructies : 1 e deel . D. V ANDEPITTE 8!-10 8!-10 
12. Praktische oefeningen . D. V ANDEPITTE 14!-18! 
13. De berekening van het gewapend beton en 

het spanbeton (partim). . . . . . . . . F. RIESSAUW 1 0-11-H 1) 8-!-10 (2) 
14. Praktische oefeningen . F. RIESSAUW 14!-lB!(b) 
15. ~e geschiedenis der bouwkunst en urba-

L. HENDRICKX 8!-10 n1sme . 

(1) eerste halfjaar. (2) = tweede hal~iaar. 
(b) om de veertien dagen. 

Plaats 

Plat., 22 
-

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 
-

Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 
I 

Technicum I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

2e Proef burgerlijk ingen_ieur-architect 

Leergangen I Titularis --1 maandagT dinsM~ .I woensdag I donderdag I vrijdag j zaterdag I Plaats 

I I I I 
16. De algemene metallurgie, de siderurgie 

I 
1 10-11~ en de metallografie A. DE SY I I Plat., 22 

-
17. De elektriciteit en haar toepassingen op de 

I -1 1---~~~-llt (121--1 Plat., 22 nijverheid lVI. VANWORMHOUDT 

r----- --

( 1) = eerste halfjaar. 
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- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

-3e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag 1 woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

- I I t l. VERPLICHTE CURSUSSEN 
1. De hygiëne der agglom~raties en gebouwen ]. L. CNOPS 10-11! (1) 8!-10 (2) Plat., 22 

·-
2. ~e geschiedenis der bouwkunst en urba- 9!-11 (1 ) 

n1sme . L. HENDRICKX 8!-10 (2) Plat., 22 

3. Praktische oefeningen . L. HENDRICKX 11-13(1) 
10-13(2) Plat., 22 

! 4. De algemene metallurgie, de siderurgie en 

I 
de metallografie (enkel in 70-71 ) .... A. DE SY 10-11! Plat., 22 

(.>0 5. De beroepspraktijk A. DE VRIES llt-13 Plat., 22 
~ 
""'-l 8t-13 6. Praktische oefeningen . A. DE VRIES ' 14;-18! Plat.; 22 
I 14;-18! \ 

7. De beginselen van het nijverheidsrecht . P. KLUYSKENS 11!-13 (2) Plat., 22 
1--

8. De berekening van het gewapend beton en 
het spanbeton (partim) F. RIESSAUW 10-11! (2) 8! -10 (1) Technicum 

9. Praktische oefeningen . F. RIESSAUW 14;-18!(a) Technicum 
r-· 
10. De schatting van de grondwerken, het bou- . 

wen van bruggen, de wijze van uitvoering -
der verschillende soorten van werken: .. 
partim E. DE BEER 8!-10 Plat., 22 ' 

.. 11. De schatting van de grondwerken, het bou-
wen van bruggen, de wijze van uitvoering I 

: ·der verschillende soorte~ van werken: 
I 
I partim M. VAN CADWENBERGE 10-11! (1) 

I 
Plat., 22 

I 

: I -
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-FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk ingenieur-architect 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaurdag I Plaats 

8-!-10 
12. De berekening van constructies: 2e deel . D. V ANDEPITTE 10-11-! (2) Plat., 22 

13. Praktische oefeningen . D. V ANDEPITTE 141-18-! Plat., 22 

14. De bouwwetgeving R. SENELLE 
~ 

11-!-13 Plat., 22 

15. De elektriciteit en haar toepassingen op de ~ 

nijverheid (enkel in 70-71) . . . . . . . M. VANWORMHOUDT 10-11-!(1) Plat., 22 
--
16. De staat- en sociale huishoudkunde A. VLERICK llt-13 (1) 1 Plat., 22 

----- : I 

17. Inrichtingstechnieken van het gebouw . N. 22t/jaar Plat., 22 
~ 

18. ~andels- en nijverheidsboekhouden (fac.) . c. DE PELSEMAEKER 8-!-10 (2) Plat., 22 
------

19. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) A. VLERICK 8!-10 (1) 14-!-17-!(1) Plat., 22 
r-- --
20. Machines voor het behandelen van goe- -

deren (fac.) ]. DE RIES 45 uur/jaar Plat., 22 

-Il. CuRsussEN NAAR KEUZE 
minstens 45 uur te kiezen uit: 

1. De cursussen van het aanvullend jaar ingenieur in de bouwmechanica cf. pag. 369 en 370. 
2. De cursussen van de licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling cf. pag. 162 en 163. 
3. Andere aan de Universiteit gedoceerde cursussen, na goedkeuring door de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, de promotor van het eind~jaars-

werk gehoord. · ' . 

, 

-
(l) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 
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FACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 

Leergangen I 
Titularis I ma~ndag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zoUTdag I 

-
1. De elektriciteit en haar toepassingen op de 

nijverheid . . . . . M. VANWORMHOUDT 10-11:! 

2. Praktische oefeningen . . . M. VANWORMHOUDT 14!-18!(2) 
"' 

3. De beginselen der röntgenanalyse . W. DEKEYSER 11!-13 (1) 

4. De kinematica en de werktuigendynamica R. DECHAENE 8!-10 

5. Praktische oefeningen . R. DECHAENE 14!-18t . , 

6. De regeltechniek A. VAN CAUWENBERGHE 

8!-lll: (2)1 . 
lllt-13 (2) 10-11!(2) 

7. Prakti~che oefeningen . A. VAN CAUWENBERGHE 

8. De beginselen der analytische scheikunde ]. HosTE llt-13 ( 1) 8t-10 (1) 

9. Praktische oefeningen . . ~ . . . .. . ]. HosTE 14-18 (1) 

10. De aanwending der brandstoffen G. HERPOL llt-13 

11. De studie der textielvezels G~ RAEs I 10-llt 

12. De veerkracht, het weerstandsvermogen der 
bouwstoffen, de beginselen van de stabili-
teit van de bouwwerken . F. RmSSAUW 8t-10 

13. Praktische oefeningen . F. RIESSAUW 8:!-11:!(2) 14:!-18!(2) 
·-

14. Hydraulica. G. TISON I l 0-11 t ( 1) 
-· --------

I I I 
(1) eerste hal(jaar. (2) tweede hal(jaar. 

Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
--------1 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 
--------
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 

Leergangen , 

I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I 
15. Praktische oefeningen . G. TISON 14!-18!(1) 

16. De technische thermodynamica . G. HERPOL . 10-11! (1) 

17. Praktische oefeningen . G. HERPOL 30 uur/jaar 14!-18!(2) 

18. De zuigermotoren. N. 8!-10 (1) 

114!-18!(2) 19. Praktische oefeningen . N. 
, I I 

20. De algemene bouwwijzen en de beginselen 
~ van de topografie . F. V ANDERHEYDEN ·- 11 uur/jaar 

21. Praktische oefeningen . F. V ANDERHEYDEN 8 uur /jaar 

-· 

~ 

• ' 
. 

, 

(1) eerste ha~jaar. (2) tweede hal~jaar. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
--

Plat., 22 

Plat. , 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
-

" 2e Proef burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 
1. De industriële scheikunde (chemie van 

water en brandstoffen) . F. BoscH 10-llt (2) 8}-10 ( 1) 

2. Praktische oefeningen . ·. F. BoscH 14!-18! -
3. De algemene metallurgie, de siderurgie, de 

metallografie . . . . . . . . . . . . . A. DE SY 10-llt 

4. De industriële scheikunde: organisch ge- 8}-10 (1) 
. deelte . . . . . . ..... . . . . . . . . . G. GOETHALS - -
5. Praktische oefeningen . G. GoETHALS 8!-12! I 
6. De industriële bouwwerken .. G. liERPOL 8!-10 I 
7. De beschrijving van de ·werktuigen (stoom- 8!-10 

ketels, stoomturbines! . . . . . . . . . G. HERPOL 11}-13 (2) 

8. Praktische oefeningen . G. HERPOL 14!-18!(2) 

9. De bijzondere technologie der spinnerij en 10-11!( 1) 
der weverij ( 1 e deel) . . . . . . . . . G. RAEs llt-13 10-11! 

10. Praktische oefeningen . G. RAEs 14}-18} I 

I I 
11. De oefeningen over de studie der textiel-

vezels . G. RAEs 14!-18! 
-----

12. De werktuigmachines en hun aanwen-
dingen. N. 8}-10 

- - -----

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

Plaats 

Plat., 22 

~lat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
-------
Plat., 22 

Plat., 22 
--

Plat., 22 

Plat., 22 I 

Plat., 22 

Plat., 22 
--

Technicum 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef burgerlijk ingenieur d~r textielnijverheid 

Leergangen I Titularis I mnandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zat.rdag I 
1. De b~izondere technologie van de ververij F. BoscH I I 10-llt 
-· 

2. Praktische oefeningen . F. BoscH 8!-13 (2) - I -----
3. De beschrijving van de werktuigen, 3e deel, 

partim : turbomachinec; . . .. H. SoMERLING j 8t-10 (2) 

3' Praktische oefeningen H. SoMERLING 14!-18!(2) 
--------

4. De studie der kleurstoffen G. GOETHALS 11!-13 (1) . 
----

8!-10 -1 5. De metallurgie der metalen buiten het ijzer H. HAEMERS ! . 
6. De beginselen van het nijverheidsrecht . P. KLUYSKENS llt-13 (2) 1 

-----
7. De bijzondere technologie van de spinnerij 

en van de weverij (2e deel) . . . . . . . G. RAEs 8!-10 10-11! (1)1 
.8. Praktische oefeningen . G. RAES 14!-18! 14!-18! 14-t-18! 

9. De bijzondere technologie van het appre- I 

teren, 
partim : mechanische methodes . G. RAEs 10-llt (1) 
partim : scheikundige methodes G. GoETHALs 8!-10(1) 

---
10. De technologie, partim: lastechniek . W. SoETE - 11!-13(2) 

11. De technolo~ie (partim : inleiding tot de 
materialenkennis) . W., SoETE 11!-13(1) 

12. De beschrijving van de werktuigen, 3e deel, 
partim : zuigermachines . H. SOMERLING llf-13 (1) 

13. Praktische oefeningen . H. SoMERLING 14!-18!(2) I 

14. De staat- en sociale huishoudkunde A. VLERICK 11 t-13 < 1) : . 1 

15. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.). c. DE PELSEMAEKER 8!-10(2) I 
114H7t(l)l I I 16. Inleiding tot industrieel beheer (fac.) A. VLERICK 8!-10 (1) 

--------

eerste halfjaar. (~) tweede halfiaar. 

">\ 

Plaae s 

Plat., 22 

Plat., 22 
---

Plat., 22 

T echnicur::n 

Plat., 22 

Technicm::::n 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Plat., 22 
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
Technicu.u 

Plat, 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

ze Proef burgerlijk conducteur 

Leergangen 
I 

Titularis I ~ag I dinsdag I woensdag I do~derdag I vrijdag I zakrdag I 
1. De burgerlijke bouwkunst (Ze deel) . A. de GRAVE 10-11! 

2. Praktische oefeningen .. G. DE LEYE 10-13 14!-18! 
-

3. Beginselen der scheikundige technologie F. BoscH 

11~-19! 
8!-10 ( 1) 

-· 

4. Praktische oefeningen .. F. BoscH 

5. Hygiëne der agglomeraties en der gebouwen J. L. CNOPS 10~ 11Hl) I ___ 8!-10 (Z) 

6. De berekening van het gewapend .beton en 
8!-10 ( 1) het spanbeton. F. RIESSAUW 8!-10 

----
7. Praktische oefeningen F. RIESSAUW 14!-18! 

8. De bouwwerk~n van de burgerlijke genie; 
partim: dammen en sluizen M. VAN CA UWENBERGE 8!-10 

-. 
9. partim: algemene bouwwijzen (Ze deel) E. DE BEER 8!-10 

10. partim: bruggen (Ze deel) F. V ANDERBEYDEN 10-11! 

11. Praktische oefeningen F. V ANDERBEYDEN 141-18! I 

I 12. Administratief recht . · . P. KLUYSKENS 8!- 10 ( 1) 

13. Spoorwegexploitatie . E. VooRDECKER 11!-13 

14. De elektricitèit en haar toepassingen op de 
nijverheid . M. V ANWORMBOUDT 10-llt 

15. Bouwwetgeving. . . R. SENELLE 11!-13 
- ---

16. Beginselen van het nijverheidsrecht (fac.) . P. KLUYSKENS ll!-13(Z) 

17. Staat- en sociale huishoudkunde {fac.) . A. VLERICK 111 !-13 ( 1) 

18. Handels- en nijverheidsboekhouden (fac.) . c. DE PELSEMAEKER 8!-10(2) I 1 ~4!-17!(1) I I 
I 

I 19. Inleiding tot industrieel beheer (fac.). A. VLERICK 8!-10(1) 

(1) eerste halfjaar. (Z) tweede halfjaar. 

I 

Plaats 

Plat., Z2 

Plat., 2Z 
" 

Plat., 22 

Plat., 22 
,; 

--
Plat., 2Z 

Technicum 
~ 

Technicum 

Plat., 22 · 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., Z2 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
--
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 



~ 
(.)1 
,.f:o. 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

1 e Proef natuurkundig ingenieur 

Leergangen I Titularis lrmrondag I dinsdag I womsdag I dontkrdag I vrijdttg I zaUrdag I 
J. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 

1. De waarschijnlijkheidsrekening . P. DINGENS 11-!-13 (1) 

1' Praktische oefeningen . P. DINGENS 11!-13 (2) 

2. De kinematica en de werktuigendynamica R. DECHAENE 8!-10 ( 1) 

2' Praktische oefeningen . R. DECHAENE 14!-18!(2) 1 

3. De technische thermodynamica . G. HERPOL 110-11! (11 .• 

- 11!-13 (2 ) 

3' Praktische oefeningen . G. -HERPOL 14!-18! 

4. De fysische scheikunde A. RUTGERS 11 !-13 ( 1) 
. 10-11! (2 ) 

5. De theoretische natuurkunde . .. J. VERHAEGHE 8!-10 8!-10 

5' Praktische oefeningen . j. VERHAEGHE 14!-18! 

6. De aanvullingen van de wiskunde : . c. GROSJEAN I 10-11! 
~ 

7 .. Aanvullingen van de analytische mechanica R. MERTENS 10-11!(1 ) 14!-16( 1) 

8. De grondige studie van de wiskundige na-
tuurkunde . C. GROSJEAN llt-13 -

9. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid . . . . . . . . . . . . . . M. VANWORMHOUDT 11!-13 11!-13 

10. De beschrijving van de werktuigen E. LOONES 

I 
8-!-10 

I 

Plaat35 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
-

- }e Proef natuurkundig ingenieur 

Leergangen - I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag i zaUrdag I 
' I 

II. BIJZONDERE CURSUSSEN 
Richting A: Kernwetenschappen 

G. HERPOL 
<· 

1. De warmteoverdracht. 8t-10 

1' Praktische oefeningen G. HERPOL 14t-18t 

Richting B : Inwendige bouw der materialen 
1. De röntgenanalyse . W. DEKEYSER 10-11 t ( 1) 

1 ' Praktische oefeningen - W. DEKEYSER 15-19 (1) 

Richting C: Elektronica 
1. De regeltechniek . A. VAN CAUWENBERGHE 11!-13(2) 10-11! (2) 

2. Praktische oefeningen A. VAN CAUWENBERGHE 45 uur/jaar 
---

-

- -.. 

-
-

~ 

~ I - , 
,. 

(1) eerste halfjaar. (2) tweede haHjaar. 

Plaats 
I 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Rozier, 6 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

ze Proef natuurkundig ingenieur 

.. Leergangen 
J 

Titularis 

J. GEMEENSCHAPPELiJKE CURSUSSEN 
1. De theoretische elektriciteit A. VAN DEN MEERSCHE 

1 1 Praktische oefeningen A. VAN DEN MEERSCHE 

2. De experimentele natuurkunde j. VERHAEGHE 

21 Praktische oefeningen j. VERHAEGHE 

3. De grondige studie van de wiskundige na-
tuurkunde a. partim : quanturntheorie der 

yelden (*) c. GROSSEAN . 
b. partim: lage energie kern-

fysica (*) N. 

4. Elasticiteitsleer en sterkteleer. w. SOETE 
•' . 

4 1 Praktische oefeningen W. SoETE 

5. De trillingen - A. VAN CAUWENBERGHE 

51 Praktische oefeningen A. VAN CAUWENBERGHE 

6. De fysische scheikunde A. RUTGERS 

7. De technologie . . ·w. SoETE 

IJ. BIJZONDERE CURSUSSEN 
Richting A : Kernwetenschappen 

1. De hydraulica . G. TISON 

1 1 Praktische oefeningen G. TISON 

2. De aanvullingen van de hydraulica . G. TISON 

(*) de studenten hebben de keuze tussen één der beide partims 
( 1) = eerste halfjaar. 

' 

I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

10-13 ( 1) I I 
14!-18!(1) 

10-11! (1) 

14!-18! 

-
i 

10-11 t ( 1) i 
'· 

10-llt (2) 

10-llt 8!-10 

14!-18! 

8!-10 ( 1) , 
,. I . 8!-11!(1) 

llt-13 

11 !-13 ( 1} 

10-llt (1) 

14!-18!(1) 

8!-10 (2) 

(2) = tweede halfjaar. 

I zaterdag I ' Plaats 

Plat., 22 

Technicum 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat. , 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

' 
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

f 

l 
I 
l 
J 

J 
~ 
~ 

i 
i 
u· 
I 

T 

; 



~ 
(.11 
"--1 

FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

.... ze Proef natuurkundig ingenieur 

Leergangen I Titularis maandag I dinsdag I woen.sdag I dondardag I vrijdag I zaterdag 

I I 
< 

Richting B : Inwendige bouw der materialen ' t 

i· . 
I 

~ 

1. De inwendige bouw van de stof W. DEKEYSER 10-11! 
~ 

I I I I 

1' Praktische oefeningen W. DEKEYSER .2 uur/jaarweek 

2. De metallografie . ]. VIDTS 81-10 I : 

2' Praktische oefeningen ]. VIDTS 8!-11!(1) 

~ 

Richting C : Elektronica 
I 

1. De circuittheorie en de elektrische metingen J. VAN BLADEL 
I ! 10-11! 

I 
1' Praktische oefeningen J. VAN BLADEL 14!-18!(2)1 T 

2. De electraacustica . J. VAN BLADEL 11!-13 (1) 

--
,. 

- I 

, 

-
, 

I ' . 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar. 

Plaats 

Rozier~ 6 

Rozier, 6 

Plat.~ 22 

Technicum 

Plat.~ 22 

Technicum 

Plat., 22 
---------

. . 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

3e Proef natuurkundig ingenieur ~ 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I dondeédag I vrijdag I ~.Urdag I . 
-

l. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 

1. De experimentele natuurkunde - j. VERHAEGHE 8!--10 
: 

1 1 Praktische oefeningen j. VERHAEGHE 14!-18!-

2. De beginselen van het nijverheidsrecht P. KLUYSKENS 11!--13 (2) 

3. De staat- en sociale huishoudkunde . A. VLERICK 11!--13 (1) 

II. BIJZONDERE CURSUSSEN 
Richting A: Kernwetenschappen . 

1 ~ De uitwisseling van de materie tussen fazen . G. GOETHALS 1'0-11!- . 

1 1 Praktische oefeningen G. GOETHALS 14-18 (2) 

2. De kernfysica j. VERHAEGHE 8!--10 
-

21 Praktische oefeningen j. VERHAEGHE 
.~,-

14!-18!-
I 

3. Technologie van de reactormaterialen F. B9SCH 10-11!- ( 1) .. 
- -

4. De bouw van de kernreactoren. .. . c. GROSJEAN 8!--10 

4 1 Praktische oefeningen c. GROSJEAN 30 uur/ jaar. 
-

5. Theorie van de kernreactor en de afscher-
10-11!-(2) I I 116!--18 (1)1 

I 

ming tegen radiatie. c. GROSJEAN I 
I 

. Richting B : Inwendige bouw der materialen 8!-10(2) 
1. De uitwisseling van de materie tussen fazen . G. GoETHALs 10-11! (1) 

1 1 Praktische oefeningen G. GOETHALS . 14-18 (2) 

I 

(1) = eerste halfjaar. (2) = tweede halfjaar. 

Plaat:'s 

;R~zier~ 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat.~ 22 

Plat., 22 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

- 3e Proef natuurkundig ingenieur 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zat<rdag I Plaats 
I 

2. De kernfysica . j. VERHAEGHE 8!-10 Rozier, 6 

2' Praktische oefeningen j. VERHAEGHE 14!-18-1 Rozier, 6 
-

3. De elektronica . M. VANWORMHOUDT 8!-10 (2) I lt-13 (1) Plat., 22 

3' Praktische oefeningen M. V ANWORMHQUDT 8t-12t(2) Technicum 

4. Fysische metaalkunde .J. VIDTS 10-11! Plat.~ 22 
I 

· ' Richting C : Elektronica 

1 ~ De elektronica M. VANWORMHOUDT . 8!-10 (2) 1'_1_>-13 (I) Plat.~ 22 

1' Praktische oefeningen .. l\1. VANWORMHOUDT 8!-12!(2) Technicum 

+--:------ --
2. De lichttechniek . J. VAN BLADEL llt-13 (2) Plat., 22 

3. Aanvullingen van de regeltechniek . A. VAN CA UWENBERG HE 10-llt(l) Plat., 22 
0 

FACULTATIEVE CURSUSSEN 
.... 

Handels- en nijverheid&boekhouden c. DE PELSEMAEKER 8!-10 (2) Plat., 22 
----

Inleiding tot industrieel beheer .. A. VLERICK . 8-1-10 (1) 14!-17!(1) Plat., 22 

-

(1) = eerste halfjaar. (2) = tweede halfjaar. 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen luchtvaart- en automobielkundig ingenieur (aanvullend studiejaar) 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donde,dag I vrijdag I zat.,dag I 

1. Aerodynamica en vliegtuigmechanica (gra-
I fische oefeningen) . . . N . 8!-10 8!--10 

2. Boordinstrumenten en luchtvaartkunde. N. 
.. 

8!-10 .. 

3. Aerodynamica (praktische oefeningen) . N. 14-t-18! 

4. Vliegtuigbouw . F. MALSCHABRT 10-11!-

5. Praktische oefeningen . ·' . . . F. MALSCHABRT 14-t-18!-

6. MetaÜurgie: lichte legeringen. F. MALSCHABRT 10-11!-(1) 

7. De automobielbouw . .. . F. MALSCHABRT 8!-11 8!-10 

8. Praktische oefeningen . F. MALSCHABRT 14-t-18!-
----

9. Toepassingen van de elektriciteit (met in-
begrip van de radio-elektriciteit). M. VANWORMHOUDT 11!--13 

10. Aerologie (weerkunde en natuurkunde van 
1 10-11!-de dampkring) . P. DINGBNS 

11. Luchtvaartfotografie en kartering (fac.). F. V ANDBRHBYDBN 10-11!(2) 1 

.. 

<" 

-- I 
(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfJaar. 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 
-: 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

r 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen aardkundig ingenieur (aanvullend studiejaar) -
Leergangen 

I 
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I 

1. De aanvullingen der toegepaste aardkunde ., 

(studie der erts1igplaatsen,. geologie van 8t-10 
/ 

petroleum, fysische prospektiemethodes) . w. DE BREUCK 10-11HZ) 
- -

2. Praktische oefeningen . .. . w. DE BREUCK 10-llt(1) 14!-18!(1) 
- -

3. De fysische aardrijkskunde en de aardkunde 
(speciale ontwerpen, o.a. aardkunde v~n -

Kongo) A. HACQUAERT 2Zt uur gedurende het 1 e semester 

4. Praktische oefeningen (aardkundige op- I I I I I 
name van een bepaald gebied en kartering) A. HACQUAERT 22! uur gedurende het 1 e semester 

I I I 1----1 
5. De hydrologie . .. A. HACQUAERT 2Zt uur gedurende het z e semester 

I I I I I 
6. Praktische oefeningen in de petrografie . A. HACQUAERT Z2t uur gedurende het 1 e semester 

I I 1---1--1 
7. De petrografie en petrologie A. HACQUAERT I ZZt uur gedurende het z e semester 

I 

8. De bouwwerken van de burgerlijke genie : ... 
algemene bouwwijzen : partim : (grond-
mechanica) . E. DE BEER llt-13(1) 

9. De paleontologie j. DE HEINZELIN 
' DE BRAUCOURT llt-13 

10. Praktische oefeningen . j. DE HEINZELIN -DE BRAUCOURT 30 uur/jaar. ____ ; 

I I 
I I 

(1) eerste halfjaar. (Z) tweede halfjaar. 

Plaats 

Plat., ZZ 

Plat.,- ZZ 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., ZZ 
I 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

I 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN :...... SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de nucleaire wetenschappen (aanvullend studiejaar) 

~- Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag l wa<nsdag I donderdag I vrijdag I zaUTdag I 
, -

I. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN 8!-10 (~ 
l. De fysische grondslag van de kernenergie . j. VERHAEGHE 10-11-! ( ) 

- -
1', Praktische oefeningen j. VERHAEGHE 141-18! 

--
2. Instrumentatie . j. VERHAEGHE 10-llt 

----
3. Inleiding tot de natuurlijke en kunstmatige 

radio-activiteit A. RuTGERs 11!-13 (2) 

4. Theorie van de kernreactor en de af- 116H8 (I) scherming tegen radiatie . c. GROSJEAN 10-Ilt (2 ) 
~ 

5. De regeling van kernreactoren en kerncen-
trales ( 1 e deel) A. VAN CAUWENBERGHE 22! uur/jaar 

5' Praktische oefeningen . A. VAN CAUWENBERGHE 

IBJ:-10 (I) 

___ __1 14!-181(2) ' 

6. Technologie van de reactormaterialen . F. BoscH I 

7. Sp~ciale metallurgie . H. HAEMERS ___ Jill:-10 (2) 
I I 

8. De bouw van de kernreactoren ( 1 e deel) . c. GROSJEAN 22! uur/jaar 

8' Praktische oefeningen . C. GROSJEAN 30 uur/jaar 
! I I II. BIJZONDERE CURSUSSEN ·. I Groep I I 

·I 9. Industriële bereidingen van _radio-actieve I I 
stoffen. F. BoscH 10-11-! (2) 

I I 9' Praktische oefeningen . F. BoscH 14-18 
--
(1) = eerste halfjaar. (2) = tweede halfjaar. 

Plaals 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 

Plat., 22 

-Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 

. 

.· 
Plat., 22 

I Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de nuclea:ire wetenschappen (aanvullend studiejaar) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zakrdag I Plaats 

10. Elementaire begrippen 'van de inwendige 
bouw der stof. . . . . . . . . . . . . W. DEKEYSER 8!-10 

1 0' Praktische oefeningen W. DEKEYSER 15-1 G 
-

11. Bijzondere scheidingsmethoden in verband 
met de tracertechnieken . ]. HosTE 8!-10 ( 1) 

- -
11' Praktische· oefeningen ]. HosTE 60 uur/jaar 

115-18 (2) 1 

I 

I 
12. Praktische oefeningen over Nr. 7 H. HAEMERS 

I 
Groep IJ 

13. De bouw van de kernreactoren (2e deel) . c. GROSJEAN 22! uurjjaar 

14. De warmteovérdracht . G. HERPOL 
I I 1 . I 

8!-10 

1'4' Praktische oefeningen G. HERPOL 120 uur/Jaar 
--
15. De regeling van de kernreactoren en kern-

centrales (2e deel) A. VAN CAUWENBERGHE 22! uurjjaar 

Groep I: burgerlijk scheikundig en burgerlijk metaalkundig ingenieur. 
Groep Il: burgerlijk werktuigkundig, burgerlijk elektrotechnisch en burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur 

en overeenstemmende wetenschappelijke graden. 

(I) = eerste halfjaar. 
(2) = tweede halfjaar. 

-
Rozier, 6 

Rozier, 6 

Plat., 22 

Plat., 22 
I 

I 
Technicum 

Rozier, 6 

I 
Technicum 

Technicum 
-----------

Plat. , 22 
-

I 
I 

! 
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- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen scheepsbouwkundig ingenieur 

I 
' 

I maandag I dinsdag I woensdag. I donderdag I I zaWdag I Leergangen Titularis vrijdag 

1. Theorie van het schip. V. FERDINANDE 112! uur/jaar 
-·---- - --- -
1' Praktische oefeningen. V. FERDINANDE 285 uur/jaar 

2. Scheepsbouwkunde en- scheepstechnologie j. N IBBERING .. 112! uur/jaar 

2' Praktische oefeningen . j. N IBBERING 240 uurfjaar 

3. Stoomketels, zee- en hulpwerktuigen N. 45 uurfjaar 

3' Praktische oefeningen. N. I 60 uur/jaar ' 

4. Elektriciteit in de scheepsbouw. L. Pr::--rTELON 22! uur/jaar 
----

... -

"" 
. 

: .. 
! 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

t 
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FACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

En~g examen elektrotechnisch ingenieur 

Leergan.gen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I v'ijdag · 1 zate,dag I 

l. GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN: 

I. De aanvullingen van de elektrothermie, par-
tim van elektrometallurgie. F. BoscH 22! uur/jaar 

2. De aanvullingen van de elektriciteit en haar - .. 
toepassingen op de nijverheid, uitgezonderd 
elektro-acustica en verlichtingstechniek, 
partim : elektrische machines L. PINTELON 

I 
135 uur /jaar 

partim : industriële elektrische metingen . L. PINTELON 45 uurjjaar 

parti~ : theoretische elektriciteit . A. VAN DEN MEERSCHE 67! uurjjaar 

partim : elektrische installaties . A. VAN DEN MEERSCHE 9 uur/jaar 

partim: fundamentele elektrische metingen M. VANWORMHOUDT , 67! uur/jaar 

partim: beginselen van communicatiesyste-
22! uur/jaar men M. VANWORMHOUDT 

2' -Praktische oefeningen: 
partim . L. PINTELON 240 uur/jaar 

. partim . A. VAN DEN MEERSCHE 102 uurjjaar 

-
partim . M. VANWORMHOUDT 240 uur/jaar 

II. BIJZONDERE CURSUSSEN 
Richting A : Sterkstroom 

3. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid : grondige cursus, partim : bouw 
en berekening der elektrische machines . A. VAN DEN MEERSCHE 90 uurfjaar 

-

; 

Plaatç 

l 

I 

; 

Plat., 22 

! 

Plat., 22 
; 

Plat., 22 I 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 ' 
I 

I 

Technicum 
Technicum I 

' i 

Technicum 
I 

. 
Plat., 22 -~ 
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FACULTEIT VAN .DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
' 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zawrdag I 

3' Praktische oefeningen . A. VAN DEN MEERSCHE 120 uur/jaar 

4. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid: grondige cursus, partim: centra-

90 uu~/jaar . les, krachtoverbrenging en traktie A. VAN DEN MEERSCHE 

4' Praktische oefeningen . A. VAN DEN MÉERSCHE 120 uur/jaar 

5. De aanvullingen van de elektriciteit en haar 
toepas~ingen op de nijverheid, partim : ver-
lichtingstechniek . J. VAN BLADEL 22! uur/jaar 

5' Praktische oefeningen . J. VAN BLADEL 45 uur/jaar 

Richting B: Zwakstroom -
3. De elektriciteit en haar . toepassingen op de 

nijverheid : grondige cursus, partim : ketens, -
straling 

~ 

J. VAN BLADEL ·' 90 uur/jaar 

3: Praktische oefeningen. J. VAN BLADEL 120 uurfjaar 

.4. De elektriciteit en haar toepassingen op de 
nijverheid : grondige cursus, partim : tele-
grafie, telefonie, radio-elektriciteit . M. VANWORMHOUDT 90 uur/jaar 

4' Praktische oefeningen . M. VANWORMHOUDT 120 uurjjaar 

5. De aanvullingen van de elektriciteit en haar 
toepassingen op de nijverheid, partim : ver- ~ 

lichtingstechniek . J. VAN BLADEL 22! uur/jaar 

5a Praktische oefeningen . J. VAN BLADEL 45 uurfjàar 

I 

; 

Plaats 

J 

Technicum 

' 

Plat., 22 
i 

! 

Technicum 

) 

' 
Plat., 22 , : 

' 
Technicum 

'· -
.. 

Plat., 22 1 

Technicum l 

~ 

. ' 
; 

Plat., 22 
< 

l 

Technicum ' 
~ 

Plat., 22 

Techniciun j 

l 
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FACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

I 

Enig examen elektrotechnisch ingenieur 

·Leergangen 
I 

Titularis ·1 =andag I dinsMg I woensMg I donderdag I vrijdag I zaUrdag I Plaats 

Sb partim : elektroacustica. J. VAN BLADEL 221- uur/jaar Plat., 22 

Sc Praktische oefeningen . J. VAN BLADEL 60 uur/jaar Technicum 

6. Het gebruik van rekenmachines in de regel-
techniek . A. VAN CAUWENBERGHE 22! uur/jaar Plat., 22 

Richting C: Elektrothemde en elektrochemie ..... 

3. De aanvullingen van de elektrothermie (par-
tim : elektrometallurgie). F. BoscH 45 uurjjaar Plat., 22 

I 

3' Praktische oefeningen. F. BoscH 240 uur/jaar Technicum 

4. De aanvullingen va:n de elektrochemie F. BoscH 45 uur/jaar Plat., 22 
I 

I 

S. De aanvullingen van de metallurgie, par- ! 

tim : elektrosiderurgie A. DE Sv 22! uur/jaar Plat., 22 

S' Praktische oefeningen. A. DE SY 60 uur/jaar Technicum ; 

6. De elektro-metallurgie, der metalen buiten 
I 

het ijzer : H. HAEMERS 22! uur/jaar Plat., 22 [ 

6' Praktische oefeningen . H. HAEMERS -
, 60 uur/jaar Technicum 

I 

7. De elektriciteit en haar toepassingen op de ... I 

nijverheid: grondige cursus, partim: een-
Plat., 22 trales. . - A. VAN DEN MEERSCHE 4S uur/jaar 

7' Praktische oefeningen. A. VAN DEN MEERSCHE 60 uur/jaar Technicum 
-

--
N.B. De burgerlijk scheikundig ingenieurs die. het aanvullend jaar volgen, moeten de cursus "De elektriciteit en haar toepassingen op de nijverheid "(Prof M .. 

VAN WoRMHOUDT) instuderen. 



(.)0 
0) 
co: 

-
FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de telecommunicatietechnieken 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I 

I 
l. VERPLICHTE CURSUSSEN 

1. In terne elektronica M. VANWORMHOUDT 8!-10 
-----r 

2. Statistische communicatieleer M. VANWORMHOUDT llt-13 

3. Elektronische meetmethodes en systemen M. VANWORMHOUDT 8!-10 
___.__ 

4. Elektrische terugkoppelingssystemen A. VAN DEN MEERSCHE 10-11! 

5. Topologische netwerktheorie A. VAN DEN MEERSCHE drie voormiddagen op het einde van het tweede semester 

6. Veldtheorie : ! J. VAN BLADEL (1 e deel) 14!-16 
(2e deel) 10-llt (2 ) 

7. Netwerksynthese 
' 

J. VAN BLADEL 16-17! 

II. CuRsussEN NAAR KEUZE : 
Eén of meer cursussen naar keuze_, elk over 
minimum 45 uur, met de instemming van de 
examencommissie, door de examinandus 
gekozen uit het studieprogramma van de ' 
universiteit. . 

I 
I 

- I I I' 
(2) = tweede halfjaar. 

' 

; 

I 

Plaats 

; 

i 

! 

' I 1 
) 

I 
I 

I 

: 
~ I 

I 
I 

i 
I 
) 

: 

', 

I 

; 

-
J 

; 

I 

i 
' 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 
\ 

" ' Leergangen 

l. VERPLICHTE CURSUSSEN : 
1. Gebruik van ordinatoren, programmeren 

en numerieke methoden . 

i 1 Praktische oefeningen . •. 

2 Mechanica van de contmua 

3. Rheologie van mater-ialen 

4. Spanningsanalyse met de methode van de 
eindige elementen 

4 1 Praktische oefeningen 

5. Bezwijkberekeningen voor constructies van 
gewapend of voorgèspannen beton 

5 1 Praktische oefeningen . 

6. Platen met inbegrip van de vloeilijnen-
theorie 

6 1 Praktische oefeningen 

7. Bezwijkanalyse voor stalen constructies . 

71 Praktische oefeningen 

8. Schalen . 

( 1) = eerste halfjaar. 
(2) - tweede halfjaar. 
(a) om de veertien dagen. 

I 

Enig examen ingenieur in de bouwmechanica 
.· 

Titularis I maand~g I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

N. (C. GROS.JAEN) 8!-10 (1) 

N. (C. GROSJAEN) 14!-16 (1) 
-. 

N. (R. MERTENS) 8!-10 

N. (F. RIESSAUW) 10-11! ( 1) 

N. (R. DECHAENE) 10-11! (2) 

N. (R. DECHAENE) 14!-17!(2) 

N. (F. RIESSAUW) 1 0-11! ( 1) 

N. (F. RIESSAUW) 14!-17!(1 ) -

N. (F. RIESSAUW) 10-11! (2) 

N. (F. RIESSAUW) 14!-17!(2) 

N. (D. VANDEPITTE) 10-11! (1) 

N. (D. VANDEPITTE) 14!-17! 
(la) 

N. (D. VANDEPITTE) 11!-13 

I 

Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

Technicum 

Plat., 22 
, 

Plat., 22 

Technicum 

Technicum 

Technic~m 

Technicum 

Technicum 

Plat., 22 

Plat., 22 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN - SPECIALE SCHOLEN 

Enig examen ingenieur in de bouwmechanica . 
I 

I =dag I dinsdag I woensdag I dunderdag I Leergangen 
I 

Titularis vrijdag 

8' Praktische oefeningen . . . . . . . . . N. (D. VANDEPITTE) 14t-17t 
(2a) 

9. Instabiliteitsverschijnselen ... .. . . . N. (D. VANDEPITTE) 10-11! (2) 

-9' Praktische oefeningen . ... . . . . N. (D. VANDEPITTE) 14t-17t - (2a) 

10. Grondmechanica (aanvullingen) .... N. (E. DE BEER) 

-1 0' Praktische oefeningen . ... . . . . N. (E. DE BEER) 

11. Aeroëlasticiteit . ... . ... N. (G. TISON) llt-13 (2) 

12. Trillingen van constructies . . . .... N. (]. DE RIEs) 

12' Praktische oefeningen . . . . . .... N. (]. DE RIEs) 
~ 

13. Breukmechanica ..... . . . . N. (W. SOETE) 
f--· 

II. CuRsussEN NAA.R KEUZE: 
Ten minste één cursus te kiezen uit: 

13. Experimentele methodes -a. spanningsmetingen . . . .. . ... N. (W. SoETE) 

b. modelonderzoek . . .. N. (D. VANDEPITTE) 

14. Planningstechnieken . .... . . . . N. (H. MuLLER) I I 
I I I 

{ 1) = eerste halfJaar. (2) = tweede halfJaar. 
Indien de cursussen over 2 studiejaren gevolgd worden: maandag en donderdag gedurende het Ie jaar, 

dinsdag en vrijdag gedurende het 2e jaar. 

14f-17J: I 
(la) 

-
10-llt ( 1) 

14t-17t(l) 

14t-16 (2) 

16-17! (2) 

10-11! (2) 

l_lllt-13 
(1) of 
(2) 

-

-

I zaûrdag I ....Plaats 

Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 

--
Plat., 22 

Plat., 22 

Plat., 22 .. 
Plat., 22 

Plat.,. 22 

Plat . ..". 22 

Plat . ..". 22 

Plat.=- 22 

10-11! (l)i Plat.= 22 

(a) om de ve ertien dagen. 



F ACUL TElT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN . - SPECIALE SCHOLEN 
~ 

Vrije leergangen 

Leergangen I l Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag ! vrijdag I zaterdag I Plaat> 

1. Het zuiveren van industrieel afvalwater F. BoscH 22! uurjjaar: dag en uur later te bepalen Plat., 22 

2. De luchtpollutie en het verhoeden ervan F. BoscH 22! uur/jaar: dag en uur later te bepalen Plat., 22 · 

3." Hybriede (analoge en digita1e) simulatie . A. VAN CAUWENBEGHE 22~ uur/jaar: dag en uur later te bepalen Plat., 22 

4. Chemische spectroscopie . G. VAN DER KELEN 15 uurjjaar: dag en uur later te bepalen Plat., 22 

5. Overzicht van de hulpwetenschappen van 
het bedrijfs beheer met praktische oefe· 

I ningen. A. VLERICK 115 uurjjaar: dag en uur later te bepalen St. Pieters~ 
nieuwstr. 49 

(.)0 
---.) 

6. Algemeen beheer . A. VLERICK 45 uur/jaar: dag en uur later te bepalen St. Pieters--
I nieuwstr. 49 

7. Inleiding tot de socio-psychologie van het 
' bedrijfsleven P. CoETSIER 22! uurjjaar : dag en uur later te bepalen PlaL, 22 

I --
8. Inleiding tot het operationeel onderzoek H. MuLLER 30 uur/jaar: dag en uur later te bepalen St. Pieters-

nieuwstL 49 
-

9. Geschiedenis van d.e techniek . J .-B. QUINTIJN 15 uur/jaar : dag en uur later te bepalen Korte meer, 9 

10. Mikrogolfgeneratie en ,·ersterking W. VAN LoocK 22! uurjjaar: dag en uur later te bepalen 
-· 
11. Technische toepassingen van lasers en 

koherente optika P. BooNE 22! uur/jaar : dag en uur later te bepalen 
w. VAN BEECK 
A. WILLEM 

12. Computer-technologie . D. DESCHOOLMEESTER 15 uur/jaar: dag en uur later te bepalen St. Pieters-
nieuwstr. 49 
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- FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN -SPECIALE SCHOLEN 

Vrije lee_rgangen 

J;.eergangen 
I 

Tit11laris I maandag I dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag I zaterdaP.I ~ Pla ·ats 

13. Financieel beheer . L. DEWULF 45 uur/jaar : dag en uur later te bepalen St. Piete_rs-
nieuwstr . 49 

\ 

14.·Beheerscontrole . . . . . L. DEWULF 45 uur/jaar: dag en uur later te bepalen St. Piete rs- . . 

nieuwstr -. 49 

15. Informatiesystemen . P. DIELTJENS 30 uurfjaar : dag en uur later te bepalen St. Piete ;rs-
nieuwstr -. 49 

16. Sociaal-psychologische aspecten van het 
bedrijfsbeheer ]\![. EMBO 45 uurijaar: dag en uur later te bepalen St. Piete -rs-

nieuwstr. 49 .. 
-· 
1 7. Personeelsbeheer .. M. EMBO 45 uurjjaar: dag en uur later te bepalen St. Piete=rs-

.- nieuwstr. 49 

18. Commercieel beheer K. REUSENS 45 uur/jaar : dag en uur later; te bepalen St. Piete-rs-
nieuwstr. 49 

19. Produktiebeheer : I. VANNESfE 45 uur/jaar : dag en uur later te bepalen St. Piete=rs-
nieuwstr. 49 

-. ' 

I 
\ 



FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
(Koninklijk besluit van 15 februari 1968) 

UNIVERSITEITSTRAAT 14 - Tel. 25.7 4.68 

I. OvERZICHT vAN DE STUDIËN 

De Faculteit van de Economische Wetenschappen verleent de volgende 
wetenschappelijke graden en wetenschappelijke diploma's : 
1° 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: 
a) algemeen-economische richting; 
b) bedrijfseconomische richting. 
Het examen dient afgelegd in twee gedeelten en er worden tenminste 
twee studiejaren aan gewijd; de examinandi moeten, bij het tweede 
examengedeelte, een verhandeling indienen over een onderwerp met be
trekking tot één van de vakken waarover het examen loopt en dat aan
genomen is door de raad van de Faculteit van de Economische Weten
schappen. De verhandeling moet aan de examencommissie binnen de 
door haar vastgestelde periode worden voorgelegd; 

3° de aggregatie 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; 

4° de speciále licentie in : 
a) de accountancy en het fiscaal recht; 
b) de marketing en de distributie . 

. c) de economische statistiek. en de econometrie. 
pit enig examen kan pas worden afgelegd na 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 jaar gebracht. 
De examinandi moeten een verhandeling indienen over een onderwerp 
dat betrekking heeft op de gekozen specialiteit en aangenomen is door de 
raad van de Faculteit van de Economische Wetenschappen. De verhan
deling moet aan de examencommissie binnen de door haar vastgestelde 
periode worden voorgelegd; 

5<? het doctoraat in : 
a) de economische wetenschappen; 
b) de handelswetenschappen (tot het einde van het acadernisch jaar 1~73-

74). 
Het examen omvat in beide gevallen het indienen van een oorspronkelijk 
proefschrift en van een stelling door de commissie aangenomen . . Het 
proefschrift en de stelling zullen in het openbaar door de examinandu..s 
verdedigd worden. Zij dienen aan de raad van de Faculteit .van de Econo
mische Wetens.chappen te worden overgemaakt tenminste één maand 

-373-



vóór d~ d~turn b@p~gJd voor h t Ilrn n. H t xim n rnlg ~1 cht§ word n 
afgelegd tenminste één jaar na het behalen van de graad van licentiaat; 

6° het speciaal doctoraat in : 
a) de economische wetenschappen; 

.b) cie.handelswetenschappen (tot het einde van het academischjaar 1976-
77). . . 

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 de daarbijgevoegde stellingen 
of vraagstukken vóór de examencommissie; 

- een mondelinge les over een door de examencommissie te bepalen 
onderwerp. 

II. ToELATINGsvooRWAARDEN 

A. Toelatingsvoorwaarden tot de kandidatuur in de economische wetenschappen. 

Worden toegelaten tot de studiën voor het verkrijgen van de wetenschap
pelijke graad van kandidaat in de economische wetenschappen, zij die aan 
één der volgende voorwaarden voldoen. 

1) aan de toelatingsvoorwaarden bepaald bij het koninklijk besluit van 
30 september 1964 houdende vaststelling van de algemene voorwaarden 
waaronder de wetenschappelijke diploma's en erediploma's door de rijks
universiteiten worden uitgereikt, art. 3, § 2, 1° (cf. p. 14); 

2) houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van Grieks-Latijnse, 
Latijn -wiskundige, Latijn-wetenschappelijke, modern-wetenschappelijke of 
modern-economische humaniora, uitgereikt onder de vóór 1 januari 19.65 
geldende voorwaarden, d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma ver
eist was om universitaire studiën aan te vatten (K. B. 11.7 .1959, Art. 1 ~ 
§ 1, 1 o en 3o); . 

3) het bewijs leveren dat met goed gevolg een der voorbereidende proeven, 
bedoeld bij de artikelen 10, 1 Obis, of 12 der wetten op het toekennen der 
academische graden en het programma der universitaire examens ( coördi-
natie 31.12.1949) werd afgelegd; · 

4) houder zijn v'an het getuigschrift van de vo6rbereiçlende 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 dd. 26.2.1964 art. 5, aangevuld bij besluit van de Raad van 

' Beheer dd. 9.10.1968. (cf. p. 17). 

B. · Toelatingsvoorwaarden tot de licentie in de economische wetenschappen. 
1) Worden tot de licentie in de economische wetenschappen toegelaten, zij 

die houder zijn van het wetenschappelijk diploma van kandidaat in de 
economische wetenschappen, behaald overeenkomstig de bepalingen van 
het K~ B. van 30 september 1964 tot regeling van het toekennen van 
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de wetenschappelijke diploma's door de Faculteit van de Economische 
Wetenschappen; 

2) Worden tot de licentie in de economische wetenschappen toegelaten, zij 
die houder zijn van een door het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen 
of van een door de Universitaire' Faculteiten St. Ignatius te Antwerpen 
uitgereikt diploma van "kandidaat in de toegepaste economische weten
schappen" mits zij slagen voor een t9elatingsexamen waarvan de stof de 
volgende cursussen omvat : 

Organisatie en techniek van handel en financiewezen 
- Economische structuur van Belgl.ë 
- Economische documentatie, met praktische oefeningen. 
(Voormeld toelatingsexamen m,ag na tenminste één Jaar studie tijdens 
dezelfde examenperiode als het examen van de 1 e licentie in de economische 
wetenschappen worden afgelegd. (besluit van de Raad van Beheer dd. 1 i 
december 1968). 

3) Kandidaten in de handelswetenschappen en houders van een daaraan 
gelijkwaardig geacht diploma kunnen door de Raad van Beheer der Uni
versiteit en op eensluidend gunstig advies van de raad der Faculteit van 
de Economische Wetenschappen tot het licentiaatsexamen -toegelaten 
worden: Zij dienen daartoe een schriftelijk verzoek tot de deken van de 
Faculteit van de Economische Wetenschappen te richten, v~rgezeld van 
een kopie van hun kandidaatsdiploma. Elk verzoek wordt individueel 
behandeld. Nochtans worden kandidaten in de handelswetenschappen, 
gediplomeerd door een avondschool, of die tot de kandidatuur werden 
toegelaten onder andere voorwaarden dan deze bepaald in de toelatings
voorwaarden (II A), in principe niet aanvaard. 

4) 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 bedrijfs
economische richting, verkrijgen na tenminste twee jaar studie en mits 
zij slagen voor twee 'examengedeelten (besluit van de Raad van Beheer 
dd. 11 december -1968). 
De examenstof over ieder der "beide richtingen kc:tn bekomen worden ofwel 
bij de Pedel van de Faculteit van de Economische wetenschappen, Recto
raat, St.-Pietersnieuwstraat 25, ofwel op het Dekanaat van de Faculteit 
Economische wetenschappen, Universiteitstraat 14. 

C. 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 dd. 
8 december 1965, tijdens hetzelfde jaar het volgen der cursussen van de beide 
richtingen cumuleren. 

De studenten die het getuigschrift van de 1ste licentie in ~en bepaalde 
richting hebben verkregen, kunnen in een volgende examenperiode het ge
tuigschrift van de lste licentie in de andere richting behalen. Het diploma 
van licentiaat in de economische wetenschappen in de tweede gekozen rich
ting, kan slechts behaald worden ten vroegste één academiejaar na het ver
krijgen van het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen van 
de eerst gekozen richting. 
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D. Toelatingsvoorwaarden tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwiJs voor de 

hn~dDl~WDtD~H~hn}}A". 
1) Worden toegelaten tot de aggregatie voor het hoger secundair onderwijs 

voor de handelswetenschappen, zij die houder zijn van het diploma van 
licentiaat in de economische wetenschappen, behaald overeenkomstig de 
bepalingen van het K. B. van 30 september 1964 tot regeling van het 
toekennen van de wetenschappelijke diploma's door de..- Faculteit van de 
Economische Wetenschappen; 

2) Worden eveneens toegelaten tot de aggregatie voor het hoger secundair 
onderwijs voor de handelswetenschappen, de houders van het diploma van 
licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen, in de handels- en 
financiële wetenschappen, in de handelswetenschappen toegepast op de 
ontwikkelingslanden en in de economische wetenschappen, uitgereikt door 
de Rijksuniversiteit te Gent overeenkomstig de bepalingen van het 
K.B. van 15 mei 1934 (besluit van de Raad van Beheer dd. 2 juni 1965). 

3) Licentiaten, gediplomeerd door een handelshogeschool of door de Centrale 
Examencommissie en de houders van een daaraan gelijkwaardig geacht 
diploma, kunnen door de Raad van Beheer der Universiteit en op eens
luidend gunstig advies van de raad der Faculteit 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 licentiaats
diploma's. Elk verzoek wordt individueel behandeld. Nochtans worden 
licentiaten in de handelswetenschappen, gediplomeerd door een avond
school, of die tot de ka:r;1didatuur werden toegelaten onder andere voor
waarden dan deze bepaald in de toelatingsvoorwaarden (11 A) in principe 
niet aanvaard. 

E. Toelatingsvoorwaarden tot de specia(e licenties. 

1) Tot de speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht worden 
toegelaten: 
a) de houders van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, «bedrijfseconomische richting», mits zij slagen voor een 
toelatingsexamen over « Openbare financiën ( econm;nische 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 hiernavermelde vakken, die voorkomen op 
het leerplan van de « bedrijfseconomische richting » : 
- De praktische oefeningen der bedrijfseconomie, deel : leer van de 

kostprijs; · 
- Bedrijfseconomie, deel : leer van de financiering en balansanalyse, 

partim : ·balansanalyse, met praktische oefeningen; 
- Leer van de organisatie der onderneming; 
- Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen; 

Controleleer en accountantsonderzoek, met praktische oefeningen; 
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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 sep
tember 1964, mits zij slagen voor een to<;latingsexamen over de hierna
vermelde vakken, die voorkomen op het leerplan van de « bedrijfs
economische richting » : 
- Bedrijfseconomie, deel : leer van de kostprijs, met praktische oefe

··ningen; 
- Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen; · 
- Controleleer en accountantsonderzoek, met praktische oefeningen. 

2) Tot de speciale licentie in de marketing en de distributie worden toege
laten: 

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, uitge
reikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht waren vóór de in
werkingtreding van het kqninklijk besluit van 30 september 1964, mits 
zij slagen voor een toelatingsexamen over de hiernavermelde 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 d~ Raad van Beheer dd .. 8 februari 1967) . 

3) Tot de speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 
worden toegelaten : 
a) de houders van het 'diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht 
waren vóór de inwe1kingtreding 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 - algemeen-economische richting en 
bedrijfseconomische richting); 

b) de houders van het diploma van licenti~at in de handels- en financiële 
wetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht 
waren vóór de inwerkingtreding van het laatstgenoemde koninklijk 
beslui~ van 30 september 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 van wis

. kunde" (facultatieve cursus voor de licentie in de economische weten
schappen- beide richtingen) 

F. Toelatingsvoorwàarden tot het doctoraat in de economische of in de handelsweten
schappen. 

1) Worden toegelaten tot het doctoraat in de economische wetenschappen, 
zij die houder zijn van de corresponderende graad van licentiaat, behaald 
overeenkomstig de bepalingen van het K. B. van 30 september 1964 
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tot re0elin0 van het toekennen van de wetenschappelijke diploma7s door 

de Faculteit van de Economische Wetenschappen. Het examen wordt 
afgelegd in één vari de volgende richtingen, naargelang van het licentiaats- ' 
diploma: 
- algemeen economische richting; 
- bedrijfseconomische richting. 

2) De houders van een diploma van licentiaat in de economische wetenschap
pen, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, overeenkomstig de bepa
lingen van het koninklijk besluit van 15 mei 1934, zoals het later werd 
gewijzigd, worden eveneens toegelaten tot het doctoraat in de economi
sche wetenschappen, ingesteld bij het koninklijk besluit van 30 september 
1964. 
(besluit van de Raad van Beheer dd. 12 april 1967). , 

3) Voor de houders van het diploma van licentiaat in de handels- e'n consu
laire wetenschappen, van licentiaat in de handels- en financiële weten
schappen of van licentiaat in de handelswetenschappen toegepast op de 
ontwikkelingslanden, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Gent, blijft tot 
het einde van het academicshjaar 1973-1974 de mogelijkheid bestaan om 
in de handelswetenschappen te doctoreren. 

· (besluit van de Raad van Beheer dd . . 18 nove~ber 1964) . . 

4) Licentiaten, gediplomeerd door een handelshogeschool of door de Centrale 
Examencommissie en de houders van een daaraan gelijkwaardig geacht 
diploma, kunnen door de Raad van Beheer der Universiteit en op eens
luidend gunstig a.dvies van de raad der Faculteit van de Economische 
Wetenschappen tot het doctoraat in de handelswetenschappen toegelaten 
worden. Zij dienen daartoe een schriftelijk verzoek tot de deken van de 
Faculteit van de Economische Wetenschappen te richten, vergezeld van 
een kopie van hun kandidaats- en licentiaatsdiploma's. Elk verzoek 
wordt individueel behandeld. Nochtans worden licentiaten in de handels
~etenschappen, gediplomeerd door een avondschool, of die tot de kandida
tuur werden toegelaten onder andere voorwaarden dan deze bepaald in 
de toelatingsvoorwaarden (II A), in principe niet aanvaard. 

G. Toelatingsvoorwaarden tot het examen van speciaal doctor in de economische of in 
de handelswetenschappen. 

1) Wie sedert tenminste twee jaar houder is van het diploma van doctor in 
de economische wetenschappen wordt to.egelaten tot het overeenkomstig 
examen van speciaal doctor. · 

2) Wie sedert tenminste twee jaar houder is van een door de Rijksuniversiteit 
te Gent uitgereikt diploma van doctor in de handelswetenschappen kan, 
tot het einde van het academischjaar 1976-77 en overeenkomstig de bepa
lingen van het kon. besl. van 5 mei 1933, de graad van speciaal doctor 
in de handelswetenschappen verkrijg·en (besluit van de Raad van Beheer 
dd. 2 juni 1965). 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN . 
1 e Kandidatuur economische wetenschappen 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zat.rdag I· Plaa.ts 

8-!-10 

I I 

Blandijnberg, 2 
1. Wiskunde I , 

met pqt.ktische oefeningen . H. MULLER 8-!-9! Univ., 14 

2. Warenkennis en nijverheidstechnologie I, M. BEYAERT IIOH2 (I) 14-!-16(1) Plat., 22 

-met demonstraties 14-16 (1)}(*) 
16t-iö-! (1) Univ., 16 

3. Algemene beginselen van het recht w. DELVA 9-12 Blandijnberg, 2 

4. Bedrijfsadministratie I, R. V ANALDERWEIRELDT 10-11! Univ., 14 

met praktische oefeningen 1 14-15!}(*) 
15!-17 Univ., 14 

"5. Zielkunde . P. GHYSBRECHT 17-18! Blandijnberg, 2 

6. Economische structuur van België . M. ANSELIN 15!-161 Univ. , 14 

7. Encyclopedie van de economische weten-
schappen N. 30 uurjjaar Univ., 14 

8. Algemene menselijke en econolnische aard- I '--

rijkskunde . L. DE SMET 

I 
13-15 B1andijnberg, 2 

9. Hedendaagse economische geschiedenis j. DHONDT 9-10 Blandijnberg, 2 

10. Organisatie en techniek van handel en.,. - -
financiewezen . . . . . . . . . . . . C. DE PELSEMAEKER 10-llt I Univ., 14 

- ----- - - - - ---

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, Enf,els en Duits. 

(*) = telkens één groep. 
( 1) = eerste halfjaar. 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
I 

2e Kandidatuur economische wetenschappen 

Leergangen 
I 

Titularis I TTUJandag I dinsdag I umensdag I donderdag I vrijdag 
( 

1. Wiskunde II, met praktische oefeningen H. MuLLER 
I 

8!-10 1 10!-11! I 

2. Warenkennis en nijverheidstechno1ogie II, M. BEYAERT 15!-17 ( 1) 10t-11i(1) 

met demonstÎ'aties 15!-17H1 ) 

3. Bedrijfsadministratie II, R. V ANALDERWEIRELDT 14-15! 

met praktische oefeningen 11-12! I 
4. Handels- en zeevaartrecht S. FREDERICQ. 15!-17 8!-10 

5. Algemene statistiek, met praktische oefe-
ningen H. PICARD 14-15! 

6. Hedendaagse wijsgerige systemen . E. VERMEERSCH 9-10! 

I 

I 

7. Economie M. VAN MEERHAEGHE 8-11 
I 

8. Economische geschiedenis van België N. 22-! uur/jaar 

9. Sociologie . M. VERSICHELEN-

I 
11-12! 

TERRYN 

10. Economische documentatie, met praktische 
I 

oefeningen . . . . . . . . . . . . . . ·N. 45 uur/jaar 

FACULTATIEVE CURSU,SSEN 
1. Franse taal, met praktische oefeningen . R. VAN NUFFEL 14-16 

2. Engelse taal, met praktische oefeningen N. 60 uurfjaar 

3. Duitse taal, met praktische oefeningen . N. 60 uur/jaar 
----- -

(1) eerste halfjaar. 

I zaUrdag I Plaats 

Univ., 14 

Univ., 16 

Univ., 16 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

Paddenhoek 

Univ., 14 

Paddenhoek 
I ! 

Blandijnberg, 2 

Univ., 14 

I Univ., 14 
I 

Univ. , 14 

~ , Univ., 14 



FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

te Licentie economische wetenschappen (algemeen economische richting) 

Leergangen 

1. Prijs- en inkomensleer, met praktische oefe
ningen 

2. Financiële economie I, met praktische 
oefeningen . 

I 3. Bedrijfseconomie: 
deel : leer van de kostprijs 

4. Economische en sociale le~rstelsels, met in
begrip van kritische oefeningen toegepast 

_ op economische teksten 

5. Macro-economie (theorie en techniek) 

~ I 6. Demografie 
....... 7. Handelseconomie 

8. Statistiek (bijzondere vakken), met prakt. 
oef, ........ . 

9. Wiskundige economie 

10. Internationale economie . 
11. NAAR KEUZE ÉÉN VAN DE VOLGENDE 

CURSUSSEN (*) 
1. Industriële economie 

2. V erkeerseconomie 

3. Landbouweconomie 

12. EEN CURSUS NAAR KEUZE: (*)(cf. blz.- 386) 

I 
Titularis 

A. DEVREKER 

V. DE RIDDER 

R. V ANALDERWEIRELDT 

N. 

F. RoGIERs 

M. VERSICHELEN-TERRYN 

c. DE PELSEMAEKER 

H. PICARD 

H. PICARD 

M. VAN MEERHAEGHE 

E. VAN LOMMEL 

A. DEVREKER 

A. VERKINDEREN 

-, 

I maanda~ I dinsdag I woensdag I donderdag I 

I I 
I 8-9! I 
,9!-11!(2) I 

: 10!-12!(1 )I I . I· -
I 

1 15!-17 
I 14!-15t 
I 8-i-10 I 

16-i-18 

8-!-10-i (1) 

11-12t 

9t-11 

8-i-10 

10-11-i -

(*) - vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
(1) eerste halfjaar. (2) = tweede halfjaar. 

vrijdag 

10-i-12 
12-13 

8-i-10-i 

; 

-~-~ 

l _<aln'dag I Plaats 

I " 

Univ., l4 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 16 
Univ., 14 

Paddenhoek -----
Paddenhoek 

Univ., 14 
Univ., 14 

Paddenhoek 

-· 
Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Ie Licentie economische wetenschappen (algemeen-economische richting) 

Leergangen I· Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag 

I 
FACULTATIEVE CURSUSSEN 

~ 

1. Lezen en verklaren van economische teks-
ten : Franse taal R. VAN NUFFEL 14-15! ~ 

2. Lezen en verklare~ van economische teks-
ten : Engelse taal N. 45 uur/jaar 

3. Lezen en verklaren van economische teks-
ten : Duitse taal N. 45 uurjjaar 

~ 

4. Aanvullingen van wiskunde. F. WUYTACK 

-

~ 

I 

I zat.rdag I Plaats 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

10-11! Univ., 14 



FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie economische wetenschappen (algemeen-economische richting) 

Leergangen I Titularis 1 maandag r dinsdag I woensdag I dontkrdag I vrijdag I <aterdag I Plaats 

1. Economie (speciale vakken) - 8!-10! 
met praktische oefeningen A. VLERICK 14-16 (2) I I I I Univ., 14 

2. Financiële economie II, 16-18 
met praktische oefeningen V. DE RIDDER I I i6-17 I Univ., 14 

3. Stelsels van economische structuur en eco-
nomische politiek . . I M. VAN MEERHAEGHE I I I I 9!-11 I Univ., 14 

4. Openbare financiën (economische theorie 
I - I I I I I I Univ. , 14 en techniek) . . . . . . . . . . . . . I F. AMERIJCKX 11-13 

I 5. Bedrijfseconomie : 
(..>:) deel : leer van de financiering R. VANALDERWEIRELDT 

I 

I I 1

14-16 (1) I 
Univ., 14 eo 

(..>:) 

I I . 6. Fiscaal recht . ] . VAN HourrE 9-10 Univ., 14 

I 
I -------

7. Sociale economie . . . A. DEVREKER 14-15! 

I 
Univ., 14 

8. Economische bewegingsleer A. DEVREKER 15!-17 I Univ., 14 

9. EÉN CURSUS NAAR KEUZE (* ) (cf. blz. 386) 

FACULTATIEVE CURSUSSEN 
1. Lezen en verklaren van economische teks-

ten: Franse taal . . . . . . . . . . ·1 R. VAN NuFFEL ., __ \ 
I 

14-15! 
I I I Univ. , 14 

I 
I I 2. Lezen en verklaren van economische teks-

ten : Engelse taal . . . . . . . . . . N. · 45 uur/jaar 

3. Lezen en verklaren van economische teks-
ten: Duitse taal .IN. 

I 
45 uur/jaar I Univ., 14 

4. Aanvullingen van wiskunde. . F. WUYTACK \ I I I I 8!-10 Univ., 14 
-

(*) = 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 economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I dowkrdag I vrijdag 

1. Bedrijfseconomie : I I deel : leer van de kostprijs 
' 

·R. V ANALDERWEIRELDT 

I 
9-11 

' 
met praktische oefeningen 14-16 

2, Leer van de organisatie der onderneming R. V ANALDERWEIRELDT 9-10! 

3. Bedrijfspsychologie p. GHYSBRECHT 14-16(2) 

4. Bedrijfssociologie . . . . M. E. VAN V AERENBERGH 11-13(1) 

5. Bedrijfsstatistiek, met praktische oefeningen H. PICARD 16!-18 

6. Prijstheorie . .. A. DEVREKER 8-9 

7. Financiële economie: geld- en kredietwezen . V. DE RIDDER 10!-12 

8. Handelseconomie . - c. DE PELSEMAEKER 8!-10 

9. Sociaal recht . L. MERCRIERS 10!-12 

10. Macro-economie (theorie en techniek) . F. ROGIERS 15!-17 

11. Openbar-e diensten met een economisch 
doel A. VLERICK 17-18! 

12. Economische en sociale leerstelsels . N. - 30 uur/jaar 

13. De commerciële functie in het bedrijf: 
structuur en techniek ]. VAN AcKER 10-11! 

14. EÉN CURSUS NAAR KEUZE (*) (cf. blz. 386) . 

FACULTATIEVE CURSUSSEN (cf. lste lic. alg.-
econ. richt.) 

(*) - vóór I november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
(1) eerste halfjaar. (2) = tweede halfjaar. 

~ 

I zaUrdag I Pla.at<S 

\ ,_ 

Univ., 1 4 

Univ., 1 4 : 

Univ., 1 4 

Univ., 1 4 · 

Univ., 1 4 

~ Univ., 1 4 

Univ., 1 4 · 

Paddenboek 

Univ., 1-4 
I 

Univ., 1-4 
' 

Univ;, 1-4 

Univ., 116 

Univ., 1-4 

. 
----
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 
I ze licentie economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) 

·. 

Leergangen I Titularis I =andag I dinsdag I woensdag I dnrnkrdag I 
1. Bedrijfseconomie : 

' deel : leer van de financiering en balans-
analyse R. VANALDERWEIRELDT 11-13 (2) 
met prfiktische oefeningen 9-11 

2. Controleleer. en accountantsonderzoek . 
met praktische oefeningen J. VAN SPRINGEL 11-13 

--- -
3. Arbeidseconomie . A. DEVREKER 10-11! 

1 

4. Marktonderzoek (methodes en technieken) ]. VAN AcKER 

5. Internationale operaties van de onderne-
]. VAN AcKER ming ,. 

6. Economische bewegingsleer A. DEVREKER 15!-17 

7. Beleggingsleer V. DE RIDDER 16-18 (2) 

8. Verzekeringswezen S. FREDERICQ. 17-18 

9. Fiscaal recht, met praktischè oefeningen . J. VAN HOU'ITE 9-11 

10. EÉN CURSUS NAAR KEUZE (*) ( cf. blz. 386) . 

FACULTATIEVE CURSUSSEN -
(cf. 2e lic. alg. econ. richt.) 

- --

(*) _ vóór 1 november moet elke student schriftelijk aan de dekaan van de faculteit de gekozen cursussen mededelen. 
( 1) - eerste halfjaar. 
(2) = tweede halfjaar. 

vrijdag 

14-16 (1) 

8!-10 

10-11! 

! 

' 

I zaUrdag I Plaats 

Univ. , 14 

Univ., 14 

Univ., 14 
--

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 
.. 

Univ., 14 

--- - --
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Licenties in de economische wetenschappen 

-

I I maandag I dinsdag I wnensdag I donderdag I I zaWdag I Leergangen Titularis vrijdag Plaats 

CuRsussEN NAAR KEUZE 
I 

Om de graad van licentiaat in de economi-
sche wetenschappen te behalen moet de 
examinandus twee cursussen' gekozen heb-
ben onder de volgende : 

a) Internationale handelspolitiek J. VAN TICHELEN 16-17t Univ., 14 

b) Regionale economie en ruimtelijke orde-
ning. A. VLERICK 15!-17 Univ., 14 

c) Structuur en evolutie van de economie der 
Europese Economische Gemeenschap J. VAN TICHELEN 14!-16 Univ., 14 

d) Coöperatiewezen G. VANDEWALLE I 8t-10 Univ., 14 

e) Vergelijkend han~elsrecht s. F13,EDERICQ. I 10-llt I I 
Univ., 14 

f) Economisch recht . G. ScHRANs 17-18t I Univ., 14 

16-19 (1) I g) Europees recht . G. ScHRANs Univ., 14 

h) Publiek recht . - A. V ANDER STICHELE 
I 

14-15! 
I t=t=t= Univ., 14 

i) Internationaal fiscaal recht . J. VAN HouTTE 
I 

45 uur/jaar . Univ., 14 

j) Volkenrecht E. VAN BoGAERT w 15!-17 R ~I I Univ., 14 . F, k) Bijzondere economische aardrijkskunde L. DE SMET B1andijnber~, 2 

1) Economische geschiedenis : bijzondere vak- I 

ken . . .. N. 45 uur/jaar Univ., 14 
--- --------

Met toelating van de Raad van de Faculteit, kan de examinandus ertoe gemachtigd worden één dezer twee cursussen te vervangen door· een andere cursus geiwzen 
·.üt het programma van de universiteit; daartoe moet hij een met redenen omklede aanvraag doen bij de Raad van de Faculteit. 
(1) = eerste halfjaar. 
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~ FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag 1· woensdag I dunderdag I vrijdag 

1. Boekhoudkundige inrichting en accounta~ts-
onderzoek. 
met seminariewerk . ]. VAN SPRINGEL 14-18 . .. 

2. Beheerscontrole, . 
met seminariewerk . E. VAN LOMMEL 

: 14-17 

3. Statuut en deontologie van de bank- en he-
drijfsrevisor . G. ScHRANs 15 uur/jaar 

4. Fiscaal recht (grondige studie),. 14!-17! (theorie) 
met seminariewerk . F. AMERIJCKX 75 uur/jaar (seminariewerk) 

I 
5. Vennootschappenrecht (grondige studie), 

I 
met seminariewerk . N. 14-16-! 

6. Naar keuze, één van de volgende cursussen: 
a. Vergelijkend fiscaal recht der E.E.G.- N. - 45 uur/jaar 

landen. 
b. Vergelijkend vennootschappenrecht der 

E.E.G.-landen N. ' 45 uur/jaar 

..--
" 

I zmerdag I Plaats 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 
I . 

I 
Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 



I, 
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00 
00 

Leergangen 
~ 

'-

1. Distributieleer (grondige studie), . 
met seminariewerk . 

2. Studie van de consument, . 
met seminariewerk . 

3. Marketing, . . . . 
met seminariewerk . 

4. Inkoopbeleid, . 
met seminariewerk . 

. . . 

5. Reclameleer. 

. . 

, -

' 

--

' 

FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de marketing en de distributie 

I , Titularis I =andag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I Plaats 

.. - I 
c. DE PELSEMAEKER 14-17 Univ., 16 

, 

]. VAN AcKER 8!-11! Univ., 16 

]. VAN AcKER 14-18! Univ., 16 

]. VAN AcKER 10-13 Univ., 16 

]. VAN AcKER 8!-10 ~ Univ., 16 
~ 

' 

_. ... 

-
\ -

, -

' 

-- -
r 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

' . "' 
Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 

Leergangen Titularis maandag I dinsdag !woensdag I donderdag I vrijäag I zaterdag 

GEMEENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN: 
1. Theoretische statistiek, met seminariewerken 

theorie . 60 uur/jaar 
H. PICARD -

seminariewerken . .. ·- . 30 uur/jaar 

2. Econometrie, met seminariewerken: 
theorie . w. VAN RIJCKEGHEM 30 uur/jaar 

seminariewerken . w. VAN RIJCKEGHEM 60 uur/jaar 
--

3. Logistiek (wiskundige logica) E. VERMEERSCH 30 uur/jaar 

4. Wiskundige beleidstechnieken . H. MULLER • 45 uur/jaar 
-

5. Technieken van macro-economische pro-
grammering, met seminariewerken : . 
theorie . w. VAN RIJCKEGHEM ' 30 uur/jaar 

-------
seminariewerken . w. VAN RIJCKEGHEM ( 30 uur/jaar 

I I 

~ 

BIJZONDERE CURSUSSEN : 
Voor de houders van een diploma van licentiaat in 
de economische wetenschappen, algemeen-ccono-
mische richting: 

6. Bedrijfsstatisstiek, met seminariewerken . H. PICARD 16~-18 

7. Marktonderzoek (methodes en techn:ieken) J. VAN ACKER 
,, 8!-10 

I 

Plaats 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

Univ., 14 

Unjv., 14 

-

Univ., 14 

Univ., 14 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Speciale licentie in de economische statistiek en de econometrie 

Leergangen I Titularis ·i maandag I dinsda~ I woensdag I donderdag I 
..,._ 

I Voor de houders van een diploma van licentiaat,in 
de economische wetenschappen, bedrijfseconomische 
richting: 

6. Statistiek (bijzondere vakken), met semina-
riewerken. H. PICÀRD 16!-18 

7. Wiskundige economie .. . H. PICARD 8!-10!(1) 

Voor de houders van het diploma van licentiaat in 
de economische wetenschappen · of van dat van • 

r 

licentiaat in de handels- en financiële wetenschap-
pen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die 
van kracht waren voor de inwerkingtreding van het 
laatstvermelde koninklijk besluit van 30 september 
1964: - ~ 

6. Bedrijfsstatistiek, met seminariewerken H. PICARD 16!-18 

7. Marktonderzoek (methodes en technieken) ]. VAN AcKER 

8. Wiskundige economie - H. PICARD 8!-1 0!(1) .. . 

' 

-
. 

•· 

( 1) :::::r eerste halfjaar. 

-

vrijdag I zaUrdag I Placzts 

I 

Univ., 1~ 

Univ., 1~ 

' ... 

-
Univ., 1t)i; 

Unjv., 14= 
8t-10 

Univ., 1t)i; 

.... 

I I 

I 
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

/ Aggregaat H.S.O. in handelswetenschappen 

-

I I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I I zaUrdag I Leergangen Titularis vrijdag Plaats 

1. De geschiedenis van de opvoedkunde (wel in 
70-71) .. R. PLANCKE 17-19 Blandijnberg, 2 

2. De algemene methodiek (niet in 70-71) . A. GERLO 17-19 Blandijnberg, 2 

3. De b~jzondere methodiek van de handels-
wetenschappen voorkomend op het pro-
gramma van de koninklijke athenea R. V ANALDERWEIRELDT 14-16(1) Univ., 14 -4. De proefondervindelijke opvoedkunde. R. VERBIST 17-19(1) Blandijnberg, 2 

-- --

' 
~, 

,, 

' 

-

- De examinandus moet bovendien een getuigschrift 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 athen~a. 

--

( 1) = eerste halfjaar. 



FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE ... 
(Koninklijk besluit van 15 februari 1968) 

CASINOPLEIN 21 - . Tel. 23.37.65 
25.07.44 

ToELATINGsvooRw AARDEN 

Zie p. 9 en volgende (wettelijke graden). 
Zie ook p. 14 en volgende (wetenschappelijke graden). 

OvERZICHT VAN DE STUDIËN 

De Faculteit kan wettelijke en ook wetenschappelijke graden toekennen. 
De leerstof voor de graad· van kandidaat in de veeartsenijkunde 

is het voorwerp van een examen en van tenminste één jaar studie. 

De vakken van het examen van doe tor in de veeartsenij kunde 
omvatten drie gedeelten en tenminste drie jaren studie. 

Tot de licentie in de zoötechnie worden alleen de houders van een 
Belgisch wettelijk of. wetenschappelijk diploma van do ct o r in de v e e -
artsen ijk u n de of van een daarmee, krachtens wettelijke bepalingen, 
gelijkgesteld buitenlands diploma, toegelaten. 

Het examen voor het verkrijgen van de graad van 1 i centiaat in de 
z o ö te c h n ie mag niet worden gesplitst en kan worden afgelegd, hetzij na 
1 jaar studie door degene die hetzelfde jaar alle vakken gevolgd heeft, hetzij 
na 2 jaar studie door d~gene die het ene jaar 5 vakken en het andere jaar 
3 vakken heeft gevolgd. 

De examinandi moeten bij . het enig examen een. verhandeling indienen 
over een vraagstuk dat bij een van de in de licentie gedoceerde vakken be
hoort. 

De verhandeling moet aan d~ examencommissie worden voorgelegd tegen 
de door haar vastgestelde datum. 

Om zich te mogen aann1elden voor de graad van ge a g g regeerde 
voor het hoger onderwijs, moet men sedert tenminste twee jaar hou
der zijn van het wettelijk diploma van doctor in de veeartsen,ijkunde. 

Wie sedert tenminste twee jaren houder is van een wetenschappelijke 
graad van doctor in ~e veeartsenijkunde kan zich aanmelden voor het examen 
met het oog op de wetenschappelijke graad van spe c i a a 1 doctor. 
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Leergangen 

1. Beschrijvende, systematische en vergelij-
kende anatomie van de huisdieren ... 

2. Praktische oefeningen in beschrijvende sys-
tematische ontleedkunde der huisdieren 

3. Praktische oefeningen in vergelijkende ont-
leedkunde der huisdieren ....... 

4. De beginselen der embryologie . . . . . 

5. Demonstratielessen over embryologie .. 

6. Fysiologische scheikunde . . .. . . . 

7. Praktische oefeningen . . ... . . . 

8. Algemene en bijzondere fysiologie . . . . 

9. Praktische oefeningen . . . ...... 
10. De algemene weefselleer .. ....... 
11. Praktische oefeningen . . . . . . ... 
12. De bijzondere weefselleer. ....... 
13. Praktische ·oefeningen . . ... . . . . 
--- - --- ----- - - ---

eerste halfjaar. (1) 
(*) betreft : vergelijkende anatomie 

I 

-
FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Kandidatuur veeartsenijkunde 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I dorvkrdag I vrijdag I zawdag I Plaats 

I B!-IO (*)(!) 

N. DE Vos 10!-12 10!-12(2) 10!-12 (1) I0!-12 (*) (2) Casino, 21 

N. DE Vos 14-16( 1) 14-16 Casino, 21 
-

N. DE Vos 14-16 (1) Casino, 21 

K. DIERICKX 10-11!(1) H)-llt(l) Godsh., 4 

K. DmrucKX. 12-13(1) 12-13(1) 1 Godsh., 4 
i 
8!-10 (2) 

R. VERCADTEREN 16-17!(1) 16-17! (1) 8t-10 (2) Casino, 21 

R. VERCADTEREN 14-18 (2) Casino, 21 

G. PEETERS 8!-10 (1) 8!-11!(2) 10!-12(2) 14-17 (1) Casino, 21 

G. PEETERS 14-16 (2) Casino, 21 

M. SEBRUYNS 8{-10 (1) 8!-10 (1) Godsh., 4 

M. SEBRUYNS 8!-11!(2) Godsh., 4 

M. SEBRUYNS 8!-10 (1) 10-11!(1) Godsh., 4 

M. SEBRUYNS 8!-10 (2) I ___ _~ _ -- ~ 8!-10 (2) Godsh., 4 

(2) tweede halfjaar. 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Ie Doctoraat veeartsenijkunde 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I dontieTdag I 
1. Kliniek voor grote huisdieren (*) 

A. DE MooR 8-10 8-10 8-10 8-10 partiro : chirurgie . 
partiro : interne ziekten W. ÛYAERT - 8-10 8-10 8-10 8-10 

2. Topografische anatomie de huisdieren N. DE Vos 16-17 
3·. Praktische oefeningen . N. DE Vos 14-17 (2) 14-17 (2) 
4. Teratologie. ]. HooRENs 14-f-15!(1) 
5. De algemene bacteriologie . A. DEVOS 11-l-1!_ 11-l-13 (1) 
6. De zoötechnie, partim : hygiëne . A. DEVOS 11-l-13 (2) 
7. Praktische oefeningen in bacteriologie A. DEVOS 15-18 (1) 
8. De algemene therapie en farmacodynamie 

en farmacognosie en artsenijbereidkunde M. DEBACKERE 10-llt lli-13 
9. Praktische oefeningen in farmacodynamie. M. DEBACKERE -

-
10. Algemene ziektenleer ]. HooRENS 10-11-l -
11. De algemene en bijzondere pathologische 

ontleedkunde : partiro : de algemene pa-
thologische ontleedkunde . . . . . . . ]. HooRENS 

12. Praktische oefeningen in pathologische ont-
leedkunde .............. ]. HooRENS 14-f-16 

13. De parasitologie en de entomologie G. VAN GREMBERGEN 
14. Praktische oefenin,tzen in parasitologie G. VAN GREMBERGEN 
15. Algemene geneeskundige ziektenleer en 

bijzondere geneeskundige ziektenleer der r 

grote huisdieren. W. ÛYAERT 10-11! (2) 
16. Algemene propedeutica en bijzondere 10-llt (1) 

propedeutica der grote huisdieren . W. ÜYAERT (20 uur) 
17. Kliniek voor kleine huisdieren (*) . N. 8-10 8-10 8-10 8-10 

118. Beoordelingsleer van de huisdieren. A. WILLEMS 11!-13 
19. Bijzondere propedeutica der kleine huis- 10!-11!(2) 

dieren. N (lOuur) 
20. Klinische. scheikunde en biologie N - ~Oi-1 1!(2) 
21. Practicum over klinische scheikunde en 

biologie . N 16-17! (1) 

eerste halfjaar. C!) volgens beurtrol. (2) = tweede halfjaar. 

vrijdag I zaûrdag I Plaats 

8-10 8-10 Casino, 21 
8-10 8-10 Casino, 21 

Casino, 21 
Casino, 21 
Casino, 21 
Casino, 21 
Casino, 21 
Casino, 21 

Casino, 21 ' 

12-13 Casino, 21 
Casino, 21 

10-11-l Casino, 21 

Casino, 21 
14!-16-l Univ., 14 
16t-18t Univ., 14 

Casino, 21 

Casino, 21 
8-10 8-10 Casino, 21 

Casino, 21 

Casino, 21 
Casino, 21 

Casino, 21 
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Leergangen 

1. De algemene en bijzondere heelkundige 
ziektenleer . . . . . . . . . . . . . . 

2. Kliniek voor grote huisdieren (*) 
partim : chirurgie . . . 
partim : interne ziekten . .. 

3. Operatieve geneeskunde . · . 

4. De hoefsmederij. 
5. De pathologie der infectieziekten met inbe-

grip van de tropische ziekten, partim : de 
pathologie der infectieziekten . 

6. De pathologie der parasitaire ziekten. 
7. De algemene en bijzondere pathologische 

ontleedkunde, partim : bijzondere patholo-
gische ontleedkunde . . . . . . . . . . 

8. Prakt. oef. in de bijzondere pathologische 
ontleedkunde (*) . . . . . . . · : . . . 

9. De verloskUl).de en de stoornissen in de 
voortplanting. 

10. Praktische oefeningen in verloskunde en 
stoornissen in de voortplanting 

10' Kliniek voor verloskunde en de stoornissen 
in de voortplanting (*) 

11. Algemene geneeskundige ziektenleer en 
bijzondere geneeskundige ziektenleer der 
grote huisdieren. 

12. Kliniek voor kleine huisdieren (*) . 
13. Zoötechnie; erfelijkheidsleer 
13' Diervoedingsleer (algemene) met prak-

tische oefeningen . 
14. Praktische oefeningen in de zoötechnie (*) 

(*) 
(1) 

volgens beurtrol. 
eerste halfjaar. 

I 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat veeartsenijkunde 

Titularis I -maandag I dinsdag I woensdag I doiukrdag I 
A. DE MooR 11!-13 11!-13 

A. DE MooR· 8-10 8-10 8-10 8-10 
W. ÛYAERT 8-10 8-10 8-10 8-10 

A. DE MooR 

A. DE MooR 

A. DEVOS 11!-13 11!-13(1) 
G. VAN GREMBERGEN 11!-13(2) 

----

/ 

J. HooRENS ' 10-11! 

J. HooRENS 8-10 8-10 8-10 8-10 
10-11! 14-15 (2) 

M. V ANDEPLASSCHE 15-16 

M. V ANDEPLASSCHE 14-15 (1) 

M. V ANDEPLASSCHE 8-10 8-10 8-10 8-10 

W. ÜYAER1' 10-11! (1) 10-111 (1) 
N. 8-10 8-10 8-10 8-10 
A. WILLEMS 16-17! 

F. V ANSCHOUBROEK 
A. WILLEMS 8-10 (2) 8-10 (2) 8-10 (2) 8-10 (2) 
F. V ANSCHOUBROEK 8-10 (1) 8-10 (1) 8-10 (1) 8-10 (1) 

(2) tweede halfjaar. 

vrijdag I za~dag I Plaats 

I 
11!-13 (1) Casino, 21 

·8-10 8-10 Casino, 21 
8-10 8-10 Casino, 21 

11!-13 (2) 
(10 lessen) Casino, 21 
11!-13 (2) 
(5 lessen) Casino, 21 

Casino, 21 
Casino, 21 

Casino, 21 

8-10 8-10 Casino, 21 

Casino, 21 

-· Casino, 21 

8-10 8-10 Casino, 21 
14! -16 (1) 
+ 61e::.sen 

(2 ) Casino, 21 
8-10 8-10 Casino, 21 

Casino, 21 

10-11! Casino, 21 
8-10 (2) 8-10 (2) Proefcentrum 
8-10 (1) 8-10 (1) Merelbeke 
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Leergangen 

15. Praktische oefeningen in beoordelingsleer . 
16. Bijzondere geneeskundige ziektenleer der 

kleine huisdieren 
17. Kliniek voor neerhofdieren ( *) 

·-

(*) = volgens bourtrol 
(2) = tweede halfjaar. 

-

~ 

I 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

2e Doctoraat veeartsenijkunde 
\ 

Titularis I maandag I dinsdag I wnensdag I donderdag I 

A. WILLEMS 14!-16 I 
N 10!-11!(2) 
A. DEVOS 8-10 8-10 8-10 8-10 

. 

. .. 

. 

-

' 

; 

-
I -

vrijdag · 1 zaterdag I Plaats-

Casino, 21 

14t-16 (2 ) Casino, 21 
8-10 8-10 Casino, 21 

' I 

' -
--

-
I 

I 



.I 
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Leergangen I 
1. Kliniek voor grote huisdieren (*) 

partim : chirurgie . 
partim: interne ziekten .. 

2. Praktische oefeningen in operatieve genees-
kunde. 

3. Toezicht over de eetwaren van dierlijke 
oorsprong, met demon.straties . 

4. Practicum in vleeskeuring (*) 

5. De pathologie der infectieziekten, met inbe-
grip van de tropische ziekten,- partim : 
de pathologie van vogels, koudbloeddieren 
en' insekten . 

5' partim: Tropische ziekten . . . . . 

6. Gezondheidspolitie en de plichtenleer 

7. Kliniek voor neerhofdieren (*) 

8. Toxicologie. . 

9. Praktische oefeningen in artsenijbereidk.(*) 

10. Lijkschouwingen (*) .. 
11. De kliniek voor verloskunde en stoornis-

sen in de voortplanting (*) . 

12. Ambulatorische kliniek (*) . .. . 
13. Gerechtelijke diergeneeskunde, de handels-

wetgeving, beroepswetgeving . 

14. ·Kliniek voor kleine huisdieren (*) . 

15. Zoötechnie, partim: algèmene begrippen 
vanlandbouwk. enlandbouwhu~houdk •. 

--- -

(1) = eerste halfjaar. 
( *) = volgens beurtrol. 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE -

3e Doctoraat veeartsenijkunde 

Titularis I maandag I dinsdag 1 woensdag 1 danderdag 1 

vrijdag I zakTdag I Plaats 

A. DE MooR 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casino, 21 
W. ÜYAERT 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casino, 21 

A. DE MooR 14-16 Casino, 21 

L. DEDEKEN 11!-13 11!-13(1) 11!-13 (1) N. Veemarkt 

L. DEDEKEN 8!-11! 8!-11! 8-12 8-11! 
14!-17 N. Veemarkt 

17-18! (1) . 
A. DEVOS ( 10 lessen) · Casino, 21 
G. VANGREMBERGEN 11!-13(2) (5 lessen) Casino, 21 
F. PAREDIS 16!-18(2) Casino, 21 

A. DEVOS 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casino, 21 \ 

M. DEBACKERE 1+!-16 ( 1) Casino, 21 
M. DEBACKERE 8!-11! 8!-11! 8!-11! 8!-11! Casino, 21 

]. HooRENs 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casino, 21 
--

M. V ANDEPLASSCHE 8-10 8-10 8-10 8-JO 8-10 8-10 Casino, 21 
---

F. PAREDIS Dag en nacht. Casino, 21 

F. PAREDIS 16!-18 (1) Casino, 21 

N. 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 Casino, 21 

A. WILLEMS 11!-13 (3 lessen in ze sem.) Casino, 21 

(2) = tweede halfjaar. 



(.)0 

\0 co 

Leergangen I 
15' Zoötechnie, partim: rassC?nleer 

16. Diervoedingsleer (bijzondere) met prak-
tische oefeningen . 

1 7. Praktische oefeningen in beoordelingsleer 
van de huisdieren . 

FACULTATIEVE CURSUS 

18. Franse terminologie . 

-
~ 

( 1) = eerste halfJaar. 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

3e Doctoraat veeartsenijkunde 

Titularis I maandag I 
dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zakTdag I Plaats 

A. WILLEMS llt-13 Casino, 21 

F. V ANSCHOUBROEK llt-13 Casino, 21 
~ 

A. WILLEMS 15-16! (1) Casino, 21 

A. DEVOS I 14!-16 (1) Casino, 21 
---- ---

'-

> 

I I 
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<.0 
<.0 

-

Leergangen 
I 

1. Aanvullingen van veeteelt . 

2. Aanvullingen van populatiegenetica, 
met praktische oefeningen . 

3. Biostatistiek, . 
met praktische oefeningen . 

4. Huisvesting der dieren: 
a) fysiologische aspecten van de huisvesting 
b) bouwtechnische aspecten van de huis-

vesting, . 
met praktische oefeningen . 

5. Economie van de veeëxploitatie 

6. Biochemie van de voedingstoffen . 

7. Aanvullingen van de algemene diervoedings-
leer, 
met praktische ofeningen 

8. Aanvullingen van bijzondere diervoedings-
leer, .......... 
met praktische' oefeningen . 

FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE , 

Licentie in· de zoötechnie 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

I 

A. WILLEMS 30 uurfjaar Cásino, 21 

22! uurfjaar 
A. WILLEMS 37-! uur/jaar Casino, 21 

~ 

15 uur/jaar 
A. WILLEMS 45 uurfjaar Casino, 21 

·' 

G. PEETERS 9 uur/jaar 

A. WILLEMS 9 uur/jaar 
A. WILLEMS 15 uur/jaar Casino, 21 

A. WILLEMS 22! uurfjaar Casino, 21 

R. VERCADTEREN 15 uur/jaar Casino, 21 

30 uur/Jaar . 
F. V ANSCHOUBROEK 45 uur/jaar Casino, 21 

' 
45 uur/jaar 

F. V ANSCHOUBROEK 45 uurjjaar Casino, 21 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN 

PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

UNIVERSITEITSTRAAT 16 
ELANDIJNBERG 2 
H. DuNANTLAAN 1 

-Tel. 23.13.20 
- Tel. 23.38.21 
- Tel. 25.66.50 

De Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen 
verleent de wetenschappelijke graden en de wetenschappelijke diploma's van 
kandidaat, van· licentiaat, van geaggregeerde voor het hoger secundair onder
wijs, van doctor en van speciaal doctor in de psychologische en pedagogische 
wetenschappen. · 

ToELATINGsvooRw AARDEN 

A. Toelatingsvoorwaarden tot de kandidatuur In de psycho
logis'che eri pedagogische wetenschappen: 

Worden toegelaten tot de kandidatuur· in de psychologische en pedago
gische wetenschappen: 

1) zij, die aan de toelatingsvoorwaarden, bepaald bij het koninklijk besluit 
van 30 september 1964 - houdende vaststelling van de algemene voor
waarden waaronder de wetenschappelijke diploma's en erediploma's door 
de rijksuniversiteiten worden uitgereikt - art. 3 § 2, 1°, voldoen ( cf. p. 14 
en volgende) ; 

2) de houders van een gehomologeerd getuigschrift, waaruit blijkt dat zij 
met vrucht een volledige cyclus van zes jaar middelbare studiën hebben 
gevolgd (uitgereikt onder de vóór 1 januari 1965 geldende voorwaarden, 
d.w.z. zonder dat een bekwaamheidsdiploma vereist was). 

B. T o e 1 at in g s v o o r w a arden t o t d e 1 i c e n ti e i n d e psych o 1 o -
gische en pedagogische wetenschappen: 

Worden toegelaten tot de licentie in de psychologische en pedagogische 
wetenschappen, de personen die de corresponderende graad van kandidaat 
hebben behaald overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 
13 juni 1964. 

C. To el a tingsvo orw aarden tot de aggregatie voor het hoger 
secundair onderwijs in de psychologische en pedagogisch.e 
wetenschappen: 

Worden toegelaten tot de aggregatie voor het hoger secundair onde.rwijs 
in de psychologische en pedagogische wetenschappen : de personen die de 
corresponderende graad van licentiaat behaald hebben overeenkomstig de 
bepalingen van het ·koninklijk besluit van 13 juni 1964. 
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D. Toelatingsvoorwaarden tot het doctoraat in de psycho
logische en pedagogische wetenschappen: 

Worden toegelaten tot het doctoraat in de psychologische en pedagogi
sche wetenschappen: de personen die de corresponderende graad van licen
tiaat 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 wetenschap
pen hebben behaald overeenkomstig de bepalingen van het kÇ>ninklijk 
besluit van 19 november 1927, houdende oprichting van een hoger insti
tuut voor opvoedkunde bij de rijksuniversiteiten, zoals het later werd 
gewijzigd; · 

b) de personen die de graad hebben behaald van licentiaat in de beroeps
oriëntering en -selectie, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van 
de Regent van 13 januari 1947, houdende oprichting van een afdeling 
voor school- en beroepsoriëntering in de hogere instituten voor opvoed
kundige wetenschappen van de rijksuniversiteiten. 

E. Toelatingsvoorwaarden tot het speciaal doctoraat in de 
psychologische en pedagogische wetenschappen: 

\'\Tie sedert ten minste twee jaren houder is van het diploma van doctor 
in de psychologische en pedagogische wetenschappen wordt toegelaten tot 
het overeenkomstig examen van speciaal doctor. 

F. Specialisatiegetuigschriften: 

De Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen 
verleent specialisatiegetuigschriften aan de houders van het diploma van 
licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen die zich, na 
het behalen van het diploma, sedert tenminste één jaar door stages hebben 
bekwaamd in één of verschillende vakken. 

OvERZICHT VAN DE STUDIËN 

a) Kandidatuur in de psyéhologische en pedagogische we
tenschappen: 

De graad van kandidaat in de psychologische en pedagogische weten
schappen kan in eep. van de volgende richtingen verkregen worden na ten
minste twee jaren studie en twee examengedeelten: 

A. pedagogiek; 
B. ontwikkelingspsychologie; 
C. bedrijfspsychologie. 
De houders van het diploma van kandidaat in de psychologische en 

pedagogische wetenschappen, behaald in één der richtingen voorzien bij het 
besluit van 13 juni 196.4, kunnen, mits een aanvullend examen, het diploma 
van kandidaat behalen in een tweede richting of in dè beide andere richtingen. 
Dit aanvullend examen mag niet worden afgelegd in dezelfde examenperiode 
waarin het oorspronkelijk diploma van kandidaat werd behaald. 
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Voor de houders van het diploma van kandidaat in de psychologische 
en pedagogische wetenschappen, ongeacht de richting, die het diploma van 
licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen, doch in een 
andere richting wensen te verkrijgen en die daartoe moeten slagen voor een 
aanvullend examen over slechts. één vak, wordt de studieduur berekend van 
het tijdstip af waarop het reeds uitgereikte diploma van, kandidaat werd 
verkregen (Raad van Beheer dd. 17 januari 1968). 

b) Licentie in de psych o 1 o gis c he en pedagogische weten
schappen: 

Het examen voor de graad van licentiaat in de psychologische en peda
gogische wetenschappen kan afgelegd worden in één van de volgende rich-
tingen: · 

A. pedagogiek (na kandidatuur richting .pedagogiek); 
n. ortho-pedagogiek (na kandidatuur richting pedagogiek); 
C. ontwikkelingspsychologie (na kandidatuur richting ontwikkelings

psychologie) ; 
D. bedrijfspsychologie (na kandidatuur bedrijfspsychologie). 
De examenvakken voor de graad van licentiaat in de psychologische en 

1 

pedagogische wetenschappen zijn het voorwerp van een enig examen of twee 
examengedeelten en van tenminste twee jaren studie. 

De examinandi dienen bij het enig examen of het tweede examengedeelte 
een, verhandeling in te dienen over een vraagstuk dat betrekking heeft op een 
vak dat voorkomt op het programma. De verhandeling moet aan de examen
commissie worden voorgelegd tegen de door haar vastgestelde datum. 

De inrichting van de stages wordt vastgesteld door de Raad van Beheer, 
op voordracht van de raad van de Faculteit van de Psychologische en Peda
gogische Wetenschappen. 

De . houders van het diploma van licentiaat in de psychologische en 
pedagogische wetenschappen, behaald in één van de bij het koninklijk 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 Behe.er op voorstel van de 
raad van de Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. 

c) A g g r e g a t i e h o g e r s e c u n d a i r o n d e r w ij s i n d e p s )7 c h o 1 o
gische en pedagogische wetenschappen: 

Kan zich aanmelden voor dit examen, hij die door een getuigschrift 
bewijst dat hij, gedurende tenminste één jaar, onder leiding van zijn pro
fessor in de methodenleer, didactische oefeningen heeft gevolgd in een in
richting voor hoger secundair (algemeen vormend of technisch) 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 exa~en . voor geaggregeerde mag afgelegd worden, gelijktijdig met 
het examen van licentiaat. 
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d) Doctoraat in· de psychologische en pedagogische· weten
schappen: 

Het examen voor de graad van doctor in de psychologische en pedago
gische wetenschappen wordt afgelegd in één van de volgende richtingen, 
naargelang van het licentiaatsdiploma: 

A. pedagogiek; 
B. ortho-pedagogiek; 
C. ontwikkelingspsychologie; 
D. bedrijfspsychologie. 

Het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk proefschrift en 
van een 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 te worden overgemaakt tenminste één maand 
voor de datum bepaald voor het examen. 

Het examen mag slechts worden afgelegd tenminste één jaar na het 
behalen van de graad van licentiaat. 

e) Speciaal doctoraat in de psychologische en pedagogische 
wetenschappen: 

De graad van speciaal doctor in de psychologische en pedagogische 
wetenschappen wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van het konink
lijk besluit van 5 mei 1933, betreffende de toekenning van de wetenschappe
lijke graad van speciaal doctor door de rijksuniversiteiten, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 9 augustus 1939. 

ÜVERGANGSBEP AL IN GEN 

De studenten, die hun studiën hebben aangevangen vóór het academisch 
iaar 1964-1965, worden gemachtigd deze studiën voort te zetten onder het 
stelsel van het K. B. van 19 november 1927 houdende oprichting van een 
Hoger Instituut voor Opvoedkunde, gewijzigd bij latere besluiten, en van het 
R. B. van 13 januari 1947 houdende oprichting van een afdeling voor school
en beroepsoriëntering in de hogere instituten voor opvoedkundige weten
schappen van de Rijksuniversiteiten, gewijzigd bij K. B. van 15 januari 1956, 
houdende instelling van de wetenschappelijke graad van doctor in de beroeps
oriëntering en selectie. Zij mogen eveneens hun studiën voortzetten onder 
het stelsel van het K. B. van 13.6.1964 volgens de voorwaarden die voor 
elk geval door de Raad van Beheer zullen worden vastgesteld op voorstel 
van de raad van de Faculteit van -de Psychologische en Pedagogische Weten
schappen.(*) 

(*) Nadere inlichtingen omtrent deze voorwaarden -door de Raad van Beheer op advies 
van de Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen vastgesteld -
zijn te verkrijgen hetzij bij de diensten van de heer Deken van de Faculteit van de Psycho
logische en Pedagogische Wetenschappen (H. Dunantiaan 1) hetzij bij de diensten van 
het Rectoraat ( St.-~ietersnieuwstraat 25) . 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur in · de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergangen Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag I zaterdag I Plac:6lts 

1. De algemene psychologie 

2. De logica 

P. GHIJSBRECHT 117-19 1----1 I l B1andijnberg, 2 

L. APOSTEL 16-17! ----1 Blandijnberg, 2 

3. De ethica 

4. De sociologie . 

j. KRUITHOF 

M. VERSICHELEN-TERRY~ I 

11-12! Blandijnberg, 2 
----~ I I 

J 11!-12-! . 1 I Blandijnberg, 2 

-5. Inleiding ~-t -d~ geschiedenis van de op- ~----. ~-----! 
voedkunde met oefeningen . . . . . R. ·PLANCKE I I I 0· 

~De algemene biologie, met oefeningen J. HuBLE 14-16 (*) I I ~~---- 15!· 

7. De algemene pedagogiek . . . . . . R: VERBIST 1 14-15 J 

8. De algemene methodiek met inbegrip van 
de moderne opvoedingssystemen 

9. De theorie van het psycha-pedagogisch 
onderzoek met demonstraties . 

A. DE BLOCK 

R. VERBIST 

----

10!-12! I . I ' 
-------------1----

Blandijnberg, 2 

Dunantlcuan, 1 1 l~-12 1 

I ---- I .1-----
10. De ontwikkelingspsychologie, met inbegrip I I 

van de sociaal-psychologische aspecten, met .. 
demonstraties en oefeningen- theorie . . W. DE CosTER , ___ _ 9-10 Blandijnberg, 2 

11. De organisatie van het onderwijs . . . . IN. 15 uur/jaar 

1 
12. Pedagogische praktijk (1 e deel) . . . . . R. VERBIST 30 uur/ilndividueel l~~palenl I · Dunantla.s.an, 1 

1 
13. De speciale methodiek van het secundair 

technisch onderwijs . . . . . . . . . . G. KEPPENS -----~~~ ________ Bla~dijnber~-~ 

(*) in groepen ../ 



,.f.>. 
0 
Ul 

-
FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen - Richting Pedagogiek 

' 

I I maandag I dinsdag ·1 woensdag I donderdag I I zaUrdag I Leergangen Titularis vrijdag 

- " 
1. De sociale psychologie . P. GHIJSBRECHT 16-17 

2. Inleiding tot de psychodiag~stiek . . . N. 8!-10 
3. De ontwikkelingspsychologie, met inbegrip 

van de sociaal-psychologische aspecten, met - Jlil(*)l demonstraties en oefeningen: oefeningen . \V. DE CosTER 3 
4. De beginselen van de fysiologie met demon-

straties en oefeningen E. PENNOIT-DE CooMA-. 14!-16 ----
5. De lichamelijke ontwikkeling . P. VAN UYTVANCK 16-17 ----
6. De statistiek toegepast op de psychologie en -de _eedagogiek H. PICARO 8t-10t 

I 
(*){ 14-15 

7. De ex_eerimentele _esychologie . . . . .· . vV. DE CosTER 15!-16! 
-

8. De principes en methodes van de psycho-
logische raadgeving . N. 8!-10 

9. Oefeningen in de algemene methodiek eu 
de moderne opvoedingssysteme_~ . . . . A. DE BLOCK 14-16 

10. Oefeningen in het psycha-pedagogisch on- .: 

derzoek ............... R. VERBIST 14-16 
11. Pedagogische praktijk ~2e deel) . . . . . R. VERBIST 30 uur/individueellater te bepalen 
12. De hygiëne in verband met de opvoeding 

en het onderwijs A. V A~ MEIRHAEGHE 16t-17t 
13. De vergelij)_{ende pedagogiek met oefenin-

gen . R. PLANCKE 11-12 
14. De speciale methodiek van de kleuterop-

voeding en het lager onderwijs G. KEPPEN~ 8t-10t 
15. De speciale methodiek van het secundair 

alg meen vormend onderwijs G. KEPPENS lüt-llt 

( *) - in groepen. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 
H.I.L.O. 

Univ., 14 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Univ., 16 

Dunantlaan, 1 
Dunantlaan, 1 

Dunantlaan, 1 

Blandijnberg, 2 

Univ., 14, 

Univ., 14 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur psychologische en pedagogische wetenschappen 
Richting Ontwikkelingspsychologie 

-
hergangen I Titularis I maandag I dinsdag 1 woensdag 1 donderdag 1 vrijdag I zaUTdag I 

1. De sociale Esychologie . P. GHIJSBRECHT I 
I 

16-17 .. 
2. Inieiding tot de :esycho-diagnostiek N. 8!-10 
3. De -ontwikkelingspsychologie, met inbegrip 

van de sociaal-psychologische aspecten, met 
demonstraties en oefeningen: oefeningen W. DE CosTER 

11-13}(*) 
9-11 

4. De beginselen van de fysiologie, met de-
monstraties en oefeningen E. PENNOIT-DE CooMAN 14!-16 

5. De lichamelijke ontwikkeling . P. VAN UYTVANCK 16-17 
6. De statistiek toegepast op de psychologie 

en de :eedagogiek . H. PICARD 8!-lOt 

7. De ex:eerimentele Esychologie W. DE CosTER 
14-15 J(*) 
15!-16! 

8. De principes en methodes van de psycho-
logische raadgeving . N. 8!-10 

9. Oefeningen in het . psycha-pedagogisch 
onderzoek . R. VERBIST 14-16 

10. Pedagogische praktijk {2e deel~ . R. VERBIST 30 uur/individueel te beEalen 
11. De hygiëne m verband met de opvoedmg 

en het onderwijs A. VAN MElRHAEGHE 16!-17! 
12. De vergelijkende pedagogiek met oefenin-

gen . R. PLANCKE 11-12 
13. De speciale methodiek van de kleuteropvoe-

ding en het lager onderwijs . . . . . . G. KEPPENS 8t-10t 
14. De speciale methodiek van het secundair 

algemeen vormend onderwijs . . . . . . G. KEPPENS lOt-llt 
15. De algemene en bijzondere beroepskunde, 

10-11 

I 
met oefeningen . N. .-

------ -

(*) = in groepen. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 
Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 14 
H.I.L.O. 

Univ., 14 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 

Dunantlaan, 1 
Dunantlaan, 1 

Dunantlaan, 1 

Blandijnberg, 2 

Univ., 14 

Univ., 14 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

ze Kandidatuur psychologische en p~dagogische wetenschappen 
Richting Bedrijfspsychologie 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I 
1. De sociale psychologie . P. GHIJSBRECHT 16-17 

2. Inleiding tot de psycho-diagnostiek N. 8-!-10 I 

----
' · 3. De ont,vikkelingspsychologie, met inbegrip 

van de sociaal-psychologische aspecten, met 9-11 }(*) 
demonstraties en oefeningen : oefeningen W. DE CosTER 11-13 

---- - ----
4. De beginselen van de fysiologie, met de-

monstraties en oefeningen . . . . . . . E. PENNOIT-DE CaoMAN 14!-16 
--- .. 

5. De lichamelijke ontwikkeling . P. VAN UYTVANCK 16-17 
-----

6. De statistiek toegepast op de psychologie I 
en de pedagogiek . H. PICARD I 8! -10! 

--

7. De experimentele psychologie w: DE CosTER 14-15}(*) 
- - ~-16! -

8. De principes en methodes van de psycho-
8! -10 logische raadgeving . . . . . . . . . . N. 

I ·· -
9. De algemene en bijzondere beroepskunde, 

N. 10-11 met oefeningen . . . 

10. De socio-psychologie van het bedrijf!: leven, 
met oefeningen . . .. . N. 11-13 

11. De inleiding tot de economie en de sociale 
N. - 16t -17t I en economische leerstelsels . 

---
--~--- ---·- -----

-

I 
i 

(*) = in groepen. 

Plaats 

Blandijnberg, 2 I 

Pasteurlaan, 2 

Blandijnberg, 2 

Univ., 14 
--

H.I.L.O. 

Univ., 14 

Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan, 2 
-- -

Pasteurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Univ. , 14 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie Richting Pedagogiek 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zoUTdag I 
I 

1. De beginselen van de psychiatrie E. VERBEEK 12-13 I 12-13 

2. De differentiële psychoÎogie W. DE CosTER 9-10 
---

3. De psychologische en experimentele peda- ' 
gogiek, met inbegrip van de sociaal-peda-

,/ gogische aspecten en oefeningen ( 1 e deel) 
a. theorie . . . . . . . . . . . ... R. VERBIST 17-19 
b. oefeningen R. VERBIST 16-18 

4. De didactiek met het oog op de schoolinspec-
tie, met oefeningen . . . . . . . . . . . A. DE BLOCK 13i-15! 

, 5. De biologie toegepast op de opvoedkunde 
E. PENNOIT-DE CoÖMA~ en de psychologie met oefeningen . . . . 14t-15! ' 

6. Oefeningen in de experimentele psychologie W. DE CosTER lOt-11! 

- · -
7. De grondige vraagstukken uit àe ontwikke-

lingspsychologie, . met inbegrip van de I 

psychologische beïnvloedingstechnieken en , . 
14!-15!~ (*) 

de sociaal-psychologische aspecten · . . . W. DE CosTER 15!-16! 
---------

8. De grondige vraagstukken uit de methodiek J 

van één der volgende onderwijsniveaus: 
, a. d~. kleuteropvoeding en het lager onder-

A. DE BLOCK 
I 

10-11 WIJS 
--

b. het lager secundair algemeen vormend 
en technisch onderwijs. R. VERBIST 15-16 

J 
-

c. het hoger secundair onderwijs !\.DE BLOCK 9-10 I ~ 

(*) = in gr~epen. 

~ 

Plaats 

Ac. Z1ekenh. 
Aud. C 

Blandij::n.berg, 2 

Blandij::n.berg, 2 
Dunantlaan, 1 

Dunan tlaan, 1 

Led., 35 

Blandij::n.berg, 2 

Blandij ::n. berg, 2 

Univ., 16 
------------

Dunan t 1 aan, 1 

Univ., 16 
--
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie Richting Pedagogiek 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag ! za~dag I Plaats 

9. Grondige vraagstukken uit de historische 
pedagogiek, met oefeningen. R. PLANCKE 16-17(3) Blandijnberg, 2 

~. 

10. De stage in de psycha-pedagogiek R. VERBIST 90 uur/jaar individueel te bepalen - Dunantlaan, 1 
---- " 

I 
I --·--

CuRsussEN NAAR KEUZE : één cursus met ~ 

toestemming van de Raad van de Facul-
teit te kiezen, hetzij onder de cursussen I 
van de hiernavolgende lijst, hetzij onder de I 
cursussen van het leerplan van de Facul- . 
teit van de Psychologische en Pedago-
gische Wetenschappen (leerplan van de / 

·examens voor het bekomen van de graad 
van licentiaat), hetzij onder de cursussen 
vermeld op het leerplan van een faculteit, 
school, instituut of centrum en waarover .. 
nog geen examen werd afgelegd - 1------

~ 

9-11 ( 4) I 
I -

Prof. Guislain-
De psychopathologie van het kind. . .. A. EVRARD straat, 65 

De opvoeding van het intellectueel en ka- Prof. Guislain-
rakterieel afwijkend of onaangepast kind M. WENS 12-13 straat, 65 

" ----1 

De vraagstukken uit de schoolwetgeving, I 

met oefeningen . . . . . . . . . . . . R. PLANCKE 11-12 (3) Blandijnberg, 2 

De theorie en de praktijk van de justitiële ' 

kinderbescherming en het maatschappe- -
lijk werk, met oefeningen G. DE BocK lfi.!-18!(1) Univ., 14 . :---r-. ---------

C. T AVERNIER-
De klankleer en de orthofonie VEREECKEN 10-12 ( 1) I Bland ijnberg, 2 

I 
(I) eerste halfJaar (3) met m 1970-1971 (4) eerste halfjaar: 15 uur pe.r Jaar 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
- . -

1 e Licentie Richting Pedagogiek 

Leergangen 
I 

Titu!aris ~maandag I dinsdag I woensdag I dtmderdag I vrijdag I zaUrdag I I-taats 

Esthetica en kunstfilosofie. A. jANSSENS 
I I I I 

9-11 1- ·- Blandi_jnberg, 2 

De psychologische antropologie W. DE CosTER dagen en uren later te bepalen I Blandi.inberg, 2 

De grondige vraagstukken uit de experi- , 

mentele psychologie . W. DE CosTER 17-18 Blandi.in berg, 2 

Grondige vraagstukken uit de vergelij-
kende pedagogiek, met oefeningen (3 ) R. PLANCKE 10-11 (3) Blandijjnberg, 2 

,..p. -0 
: 

I 

"" - - - -

-

-
\ 

-

I 

I I 

I I 

(3) - niet in 1970-] 971. 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

2e Licentie Pedagogiek 

Leergangen I Titularis ~ rruumdag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I za~rdag I Plaats 

Prof. Guislain-
1. De partiële leermoeilijkheden . M. WENS 10-11 straat,65 _____ '"""":' ___ 
2. De psychologische en experimentele peda-

gogiek, met inbegrip van de sqciaal peda- -
gogische aspecten en oefeningen (2e deel) 
a. theorie R. VERBIST 16-17 Dunantlaan, 1 

b. oefeningen R. VERBIST 10-12 Dunantlaan, 1 
---- ----

3. De didactiek met het oog op de school-
~ inspectie, met oefeningen (2e deel). A. DE BLOCK 9-10 Univ., 16 - ----- -- -- 4. De biologie toegepast op de opvoedkunde 

E. PENNOIT-DE CooMAN en de psychologie met_ oefeningen (2e deel) 14!-15! Led., 35 

5. Grondige .vraagstukken uit de psychologi-
sche en experimentele pedagogiek, met 
inbegrip van de sociaal-pedagogische as-

R. VERBIST 16-18 pc...cten Dunantlaan, 1 

6. Stage in de psycha-pedagogiek (2e deel) R. VERBIST 90 uur/jaar later te bepalen Dunantlaan, 1 
- I ----:--,--~-- -

7. Stage in de ontwikkelingspsychologie, met - I inbegrip van de psychologische beïnvloe- ~ 

r I I . 
dingstechnieken en sociaal-psychologische 
aspecten . w. DECOSTER ,--1 14!-17! Blandijn berg, 2 

~ -- -- ----.." ------
8. Grondige vraagstukken uit de historische 

pedagogiek, met oefeningen. (3) . . . . R. PLANCKE ---1--1 16-17 (3) I Blandijnberg, 2 
---- ---

I . I 

(3) = niet in 1970-1971. 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
. ' 

-
Leergangen 

1. De beginselen van de psychiatrie 
--

2. De differentiële psychologie 
, .. 

3. De psychologische-en experimentele peda-
gogiek, met inbegrip van de sociaal-peda-
gogische aspecten ( 1 e deel) . 

4. De biologie toegepast op de opvoedkunde 
en de psychologie, met oefeningen ( 1 e deel) 

5. Oefeningen in de experimentele psychologie 

6. De grondige vraagstukken uit de ontwik:ke-
lings-psychologie met inbegrip van de 
psychologische beïnvloedingstechrueken en 
de sociaal-psychologische aspecten 

7. De psychopathologie van het kind .. 
-

8. De opvoeding van het intellectueel en 
karakterieel afwijkend of onaangepast kind 
en oefeningen 
a. theorie ; 

b. o~fening~n 

9. De theorie en de praktijk van de justitiële 
kinderbescherming en het maatschappelijk 
werk, met oefeningen 

-- -
10. De oriëntering, scholing en herscholing van 

-

(1) 
(*) 

de gehandicapten . 

eerste halfjaar. 
in groepen. 

I 

1 e L~centie Richting Ortho-pedagogiek 

Titularis 

E. VERBEEK 

W. DE CosTER 

R. VERBIST 

-

E. PENNOIT-DE COOMAN 
-

W. DE CosTER 

W . DE CosTER 

A .EVRARD 

M:WENS 
M. WENS 

I 

G. DE BocK 

N. 

I maandag I dimdag 

12-13 
--

' 

14!-15! 

14-16 

16!-18!(1) 

I 

----

(2) 
(3) 

I woemdag I donderdag I 

9-10 

17-19 

- -
10!-11! 

----

12-13 ' 
~ 

. 

tweede halfjaar. 
ee.rste halfjaar 15 uur 

vrijdag I zaurdag I 
12-13 

14>-rst} I(*J 
15!-16! 

9-11 (3) 
-

-----

------

9!-11!(2) 
I 

-

Plaats 

Ac. Zieken.,_. 
Aud. C 

Blandijnbe~g, 2 

Blandijnbecg, 2 

Led., 35 

Blandijnbe .. g, 2 

Blandijnbe .. g, 2 

Prof. Guisl;ain-
str., 65 
---------

Prof. Guisl;ain-
str., 65 

\ 

-
Univ., 1-t 

.......... ---

Pasteurlaai:::::1, 2 
--
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Vakken 

CuRsussEN NAAR KEUZE : één cursus, met 
toestemming van de Raad van de Facul
teit te kiezen, hetzij onder de cursussen 
van de hiernavolgende lijst, hetzij onder de 
cursussen van het leerplan van de Facul
teit van de Psychologische en Pedago
gische Wetenschappen (leerplan van de 
examens voor het bekomen van de graad 
van licentiaat), hetzij onder de cursussen 
vermeld op het leerplan van een faculteit, 
school, instituut of centrum en waarover 
nog geen examen werd afgelegd 

1 e Licentie Richting Ortho-pedagogiek 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

------------------- ----------------1 I 

Plaats 

De vraagstuk~en uit de schoolwetgeving 
met oefeningen ... ... . .. I R. PLANCKE 11-12 (3) I Blandijnberg, 2 

De klankleer en de orthofonie ...... I C. TAVERNIER-
VEREECKEN 10-12 ( 1) Blandijnberg, 2 

Esthetica en kunstfilosofie . . A. J ANSSENS 
I I 1---1----1 I 1------------------- B1andijnberg, 2 

9-11 
-------------------1 

De psychologische antropologie W. DE CosTER dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

De grondige vraagstukken uit de metho-
diek van een der volgende onderwijs-
niveaus: 
a. de kleuteropvoeding en het lager on-

derwijs . . . . . . . . . . . . . . I A. DE BLOC'\: 10-11 Univ., 16 

b. het ·lager secundair (algemeen vor-
mend en technisch) onderwijs ..... IR. VERBIST 15-16 Dunantlaan, 1 

----------------------------------------- 1 1------- ·--------- ·--- ---- ------- 1 --·- --------

(1) eerste halfjaar. (3) niet in 1970-1971 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Ie Licentie Richting Ortho-pedagogiek 

Vakkeil I Titularis I maandag 1. dinsdag I woensdag I danderdag I vrijdag I zakrdag I Plaats 
I 

c. het hoger · secundair onderwijs A. DE BLOCK 

--. -1 
9-10 Univ., 16 

De grondige vraagstukken uit de experi-
mentele psychologie . . . . . . . . . . W. DE CosTER 17-18 Blandijnbec-g, 2 

---- ·---------
De grondige vraagstukken uit de psycho-
logische en experimentele pedagogiek, 
met inbegrip van de sociaal-pedagogische 

Dunantlaan, 1 aspecten . . . R. VERB!ST 16-18 
.. 

De grondige vraagstukken uit de 4isto-
Blandijnbe.-g, 2 rische pedagogiek .. R. PLANCKE 16-17 (3) 

~ -~ ·- -
De grondige vraagstukken uit de verge-

10-11 (3) Bland~jnbe:rrg, 2 lijkende pedagogiek . . . . . . . . . . R. PLANCKE 
! - - ------ ·-

--~ 

; 

- .' 

-

I 
I 

... 
' 

I 
I I 

I 

I 

I 
I I l . 

(3) nietin 1970-1971 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

ze Licentie 

Leergangen I Titularis 

1. De partiële leermoeilijkheden . . . . . .I M. WENS 

2. De psychologische en experimentele peda
gogiek, met inbegrip van de sociaal peda
gogische aspecten en oefeningen (2e deel) 
a. theorie . . . . . . . . . . . . . . I R. VERBIST 

b. oefeningen R. VERBIST 

Ortho-pedagogiek 

I maandag I dinsdag I woensdag I doruUrdag I vrijdag I zaterdag I . Plaat; 

_ I I I Prof. Guislain-
10-11 I str., 65 

__ ·_. _ I ____ ----

16-17 I I ! . I Dunantlaan, I 

10-12 Dunantlaan, 1 
I I I I 1----1 1-----1 I 

3. De biologie toegepast op de opvoedkunde 
~n de psychologie~ met oefeningen (2e deel) ~-~: PENNOIT-DE CooMAN 

4. De grondige vraagstukken uit de opvoedmg 
van het abnormale kind, met inbegrip van 
de deontologische aspecten ....... I M. WENS 

14!-15! Led., 35 
----1----1-----1 :----1 I · ---

11-12 
Prof. Guislain
str., 65 

5. Stage in de .ontwikkeljngspsychologie met I ~----~----- ~----~-----~~ 
1 

-

inbegrip van de psychologische beïnvloe-
dingstechnieken - en de sociaal-psycholo
gische aspecten vV. DE CosTER 14!-17-!(*) Blandijnberg, 2 

I I I -1 1----·-----·-----·-------
6. Stage in de opvoeding van het intellectueel 

en karakterieel afwijkend of onaangepast 
kind. . . . . . . . . . . . . . . . . I M. WENS 

- 7. Stage in de oriëntering, scholing en her
scholing van de gehandicapten . . . . . IN. 

I 

9-12 

I 10-12 

Prof. Guislain
str., 65 

Pasteurlaan, 2 
I I I 1----1----1 I 1-------- - -

(*) = in groepen 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie Richting Ontwikkelingspsychologie 

I 
Leergangen 

I 
Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I Plaats 

I 
I 

I I Ac. Ziekenh. 
1. De beginselen van de psychiatrie E. VERBEEK 12-13 12-13 Aud. C 

2. De differentiële psychologie W. DE CosTER 9-10 Blandijnberg_, 2 
----__ _I --------------

3. De psychologische en experimentele peda-
gogiek, met inbegrip van de sociaal-peda-

R. VERBIST 17-19 (1 ) Blandijnberg-, 2 gogische aspecten ( 1 e deel) . . . . . . . 
/ --

4. De biologie toegepast op de opvoedkunde 
en de psychologie, met oefeningen ( 1 e deel) E. PENNOIT-DE CaoMAN 14!-151 Led., 35 

1-· --------- ----- -------- --

5. Oefeningen in de experimentele psychologie 
10!-llt } (* ) 

W. DE CosTER I 12-13 Blandijnber~, 2 
f--· ---- ---------·- ----

tot:--en 

6. De grondige vraagstukken uit de ontwikke-
lingspsychologie, met inbegrip van de 

14!-15! Y*) psychologische beïnvloedingstechnieken en 
de sociaal-psychologische aspecten . . . . W. DE CosTER 15!-16! Blandijnberg, 2 

- --------
Prof. Guisla:ii.n-

7. De psychopathologie van het kind 0 • • A. EVRARD 9-11 str., 65 
1----· ------------------------ ------

8. De theorie en de praktijk van de justitiële 
kinderbescherming en het maatschappelijk 
werk, met oefeningen .G. DE BocK 161-18}( I ) .. Univ. 14 

----
9. De oriëntering, scholing en herscholing van 

de gehandicapten . N. - 9t 11!(2) Pasteur 1aai1D., 2 
--------- ------------ --------- --------

10. Het medisch schooltoezicht A. VAN MEIRHAEGHE 18-19 (2) Dunan tlaaiL, 1 · 
----- --------

11. Oefeningen in de psychologische raadgeving N. 10!-12! Coupure, 86 
-- -------,- ------------- ----
12. De grondige vraagstukken uit de psycho-

9-10 logische raadgeving . N. I C'1upure, 8.:> 
I I I - ---

• , • ' eers:te___half_iaa:c (2_) tweede halfiaar (3_) ~erste halfiaar: 15 uur (*) - in groepen. 



FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie Richting Ontwikkelingspsychologie 

uergangen Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 
" 

CuRSUSSEN NAAR KEUZE : één cursus met 
toestemming van de raad van de Facul
teit te kiezen, hetzij onder de cursussen 
.van· het leerplan van de Faculteit van 
de Psychologische en Pedagogische Weten
schappen (leerplan van de examens voor 
het bekomen van de graad van licenciaat, 
hetzij onder de cursussen vermeld op het 
leerplan van een faculteit, school, instituut 
of centrum en waarover nog geen examen 
werd afgelegd. 

~I I I I I I :::; C. TAVERNIER• 
De klankleer en de orthofonie . . . . . . . VEREEGKEN I 10-12 ( 1) 

14-15 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Esthetica en kunstfilosofie 

De psychologische raadpleging in het be
drijf . . . . . . . . . . . . . . . . I N. 

De psychologische antropologie 

r-- :A. jANSSENS I .I I I 9-11 I Blandijnberg, 2 I 

W. DE CosTER dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

Pasteurlaan. 2 

-- I I l I --'---1------

' 

(1) = eerste halfjaar. 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 
-· 

Leergangen - . 

1. De partiële leermoeilijkheden . 

Z. De psychologische en experimentele peda-
gogiek, met inbegrip van de sociaal-
pedagogische aspecten (Ze deel) . . . . . 

3. De biologie toegepast op de opvoedkunde 
en de psychologie, met oefeningen (Ze deel) 

,_______ 

4. De tewerkstelling en de arbeidsvoorziening, 
met oefeningen . . . . . . . . . . . . 

5. Grondige vraagstukken uit de experimen-
tele psychologie . . . . . . . . . . . 

6. Stage in de ontwikkelingspsychologie, met 
inbegrip van de psychologische beïnvloe-
dingstechnieken en de sociaal-psychologi-
sche aspecten . ·. . . . . ·. . . . . . 

7. Stage in de psychologische raadgeving met 
inbegrip van de deontologie. . . . . . . 

-· 

(Z) = tweede halfjaar. 
(*) = in groepen. 

I 
-

ze Licentie Richting Ontwikkelingspsychologie 

Titularis 'I maandag I dinsdag ! woensdag I donderdag I vrijdag 

M. WENS - 10-11 

-
R. VERBIST 16-17 

E. PENNOIT-DE CooMAN l<ij-15! 
. 

N. 9-10 (Z) 
-----

W. DE CosTER 
10!-11! }(*) 
11!-lZt 

W. DE CosTER - 14!-17! 

N. 14-17 

' 

-
I 

. 
-

" 

I 

---

I zaUrdag I Plaats ..=' 

Prof. Guislain-
str., 65 

Dunantlaan, 1 

Led., 35 

Pasteurlaan, Z 

Elandijnberg Z 

Blandijnberg, Z 

Coupure, 86 

I 
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FACULTEIT8VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

1 e Licentie Richting Bedrijfspsychologie ' 

I 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zakrdag I Plaats 

1. De beginselen van de psychiatrie E. VERBEEK 12-13 I ' 12-f3 
Ac. Ziekenh. 
Aud. C 

2. De differentiële psychologie W. DE CosTER 9-10 Blandijnberg, 2 

3. Oefeningen in de experimentele psycho- 10!-11!} (*) 
logie .. . . W. DE CosTER 12-13 Blandijnberg, 2 

· 4. De oriëntering, scholing en herscholing 
van de gehandicapten .. N. 9!-11!(2) Pasteurlaan, 2 

I 
5. Oefeningen in de psychologische raadge-

~ ....... ving . . . . N. - 10!-12! Coupure, 86 
(.0 

I 6. De fysiologie en de hygiëne van de arbeid p~ VAN UYTVANCK . 14!-15! I Wàtersportl., 2 

7. Het personeelsbeleid N. 9-10 Pasteurlaan, 2 

8. De arbeidsstudie en de aanpassing van de 
arbeid aan de mens met oefeningen : theorie N. 10!-11! Pasteurlaan, 2 

9. De inleiding tot de sociale wetgeving H. LENAERTS 9-10 Univ., 14 

10. De grondige vraagstukken uit de socio-psy-
chologie _van het bedrijfsleven · . . . . . N. 

\ 

17-18 Pasteurlaan, 2 
--

-
_.. 

. 
(*) = in groepen. (2) = tweede halfjaar. 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

Leergangen 

CURSUSSEN NAÁR KEUZE : één cursus met 
toestemming van de raad van de Facul
teit te kiezen, hetzij onder de cursussen 
van het leerplan van de Faculteit van 
d e Psychologische en Pedagogische 
Wetenschappen (leerplan van de examens 
voor het bekomen van de graad van 
licentiaat), hetzij onder de cursussen 

1 e Licentie Richting Bedrijfspsychologie 

Titularis I maandag I dinsdag I Woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 

school, instituut of centrum en waarover · . 
nog geen examen werd afgelegd. 

Plaatse 

vermeld op het leerplan van een faculteit, I 

1--------1 1- 1------
De psychologische en experimentele pe-
dagogiek, met inbegrip van de sociaal- 16-17 17-19 ! Dunantlaa_n, 1 
pedagogische aspecten . .. . . . . . . . R. VERBIST 2e deel . 1 e deel · Blandijnberg, 2 

Esthetica en kunstfilosofie . . . . . . . A. jANSSENS · _ I ,_ 9-11 Blandijnberg, 2 
1 

De psychologische antropologie . . . . W. DE CosTER dag en uur later te bepalen Blandijnberg, 2 

I--De grondige vraagstukken uit de ontwik- . I I ~----~ I 
kelingspsychologie met inbegrip van de 
psychologische beïnvloedingstechnieken en 
de sociaal-psychologische aspecten . . . _:_I W. DE CosTER 15-16 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

-

Leergangen 

1. De tewerkstelling en de arbeidsvoorziening, 
met oefeningen . . . . . . . . . ·. . . 

2. De grondige vraagstukken uit de experi-
mentele psychologie . ... 

3. De psychologische raadpleging in het be-
drijf 

-
4. idem : oefeningen . . 
5. De arbeidsstudie en de aanpassing van. de 

arbeid aan de mens met oefeningen : . . . 

6. Stage in de psychologische raadgeving met 
inbegrip van de deontologie 

7. Stage in de bedrijfspsychologie met inbegrip 
van de deontologie . . . . . . . . : . 

---

\*) 
(2) 
(3) 

\ 

m groepen. 
tweede halfjaar. 

' 

om de drie weken: 90 uur/jaar 

, 

I 

2e Licentie Bedrijfspsychologie 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaMrdag I 
( 

I 
N. 10-11 (2) 

W. DE CosTER 10-12(*) 
--------

! N. 14-17 

N. ' 
-

N. 17-18 
-
8t -12! & 

N. 14-16 14-18 (3) 

8! -12! 
N. 14-16 (3) 14-18 (4) 

' 

.-

I 
(4) om de drie weken in groepen: 30 uur/jaar 

Plaats 

Coupure, 86 

Blandijnberg, 2 

Pas teurlaan, 2 

Pasteurlaan, 2 

Coupure, 86 

Pasteurlaan, 2 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
-

Aggregaat H.S.O. psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergangen I Tuularis · 1 maandag I dinsdag I woensdag I doruierdag I vrijdag I zarerdag I PlaatJ 

r-1. De proefondervindelijke opvqedkunde ·_j R. VERBIST I. . ·I I 117-19 (I) I I Blandijnberg, 2 

2. De geschiedenis der opvoedkunde (4). .~ R. PLANCKE ~ 1 17-19 (4) . Blandijnberg, 2 

3. De algemene methodiek 
r-- . 

4. De bijzondere methodenleer van de vakken 
die voorkomen op het programma van het 
hoger secundair onderwijs, (algemeen vor
mend en technisch onderwijs en normaal
onderwijs) : 

A. DE BLOCK 

a. voor de richtingen "pedagogiek en or
thopedagogiek" 
Pedagogische vakken ........ , R. VERBIST 
Psychologische vakken. . . . . . . . W. DE CosTER 

b. voor de richting: "Ontwikkelingspsy-
chologie" . · 
Psychologische vakken . . . . . . . W. DE CosTER 

c. voor de richting: "Bedrijfspsychologie" 

~0-12 Univ., 16 

15-16 (1) 
9-10 (3) Blandijnberg, 2 

9-10 (3) Blandijnberg, 2 

1 7-18!(2) 
(*) 

De bedrijfspsychologie . . . . : . . . N. 

I-- --1 J-----1-----l----l 
1 

Pasteurlaan, 2 

(1) 
(2) 

eerste halfJaar. 

tweede halfj~ar. ''-~-~~------
(4) = om de twee jaar- wel in 1970- 71. 
(*) = lessen bijwonen enjof geven. 

--



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Coupure Links 235. Tel. 23.69.61 

TOELATINGSVOOWRAARDEN 

1 . . - Zie p. 9 en volgende. 

Het programma van het toelatingsexamen tot de graad van kandidaat 
landbouwkundig ingenieur dat werd vastgesteld bij koninklijk besluit van 5 
juli 1965 omvat : 

1° 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 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 opgelegde tekst in een tweede taal door de kandidaat 
gekozen onder de volgende: het Frans, het Nederlands, het Duits öf het 
Engels. 

De kandidaat van vreemde nationaliteit kan gemachtigd worden zijn 
landstaal als tweede taal te kiezen; 

4° de alge.mene geschiedenis; 
5° de geschiedenis van België; 
6° de aardrijkskunde 
7° de rekenkunde; 
so de algebra; 
go de vlakke meetkunde; 

10° de meetkunde der ruimte; 
ll 0 de rechtlijnige ·driehoeksmeting; 
12° de natuurkunde; 
13° de scheikunde; 
14° de biologie. 

2. - Het peil van de kennis vereist voor elk van de in artikel I opgesomde 
vakken is bepaald bij het programma gepubliceerd in bijlage bij het besluit 
van 5 juli 1965. 

3. - De houders van een der in artikel 4 opgesomde getuigschriften 
en diploma's zijn vrijgesteld van de ondervraging over : 
1° de vakken bepaald onder de nrs. 3o tot 6o van artikel 1 ; 
2° een van de hiernavolgende groep vakken: 

groep a: 
de vakken bepaald onder de nrs. 7° tot 11 o van artikel 1 ; 

groep b: 
de vakken bepaald onder de nrs. 12o tot 14o van artikel 1. 
De keuze tussen de groep a en de groep b wordt door de kandidaat bepaald. 

4. - De hieronder opgesomde getuigschriften en diploma's geven aan
leiding tot de vrijstellingen van ondervraging bepaald bij artikel 3 : 

-423-



a) gehomologeerd getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (alle af
delingen); 

b) getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs uitgereikt door de bij ar
tikel 11, 2°, van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de aca
demische graden en het programma van de universitaire examens, ge
wijzigd bij de wet van 8 juni 1964, ingestelde examencommissie.; 

c) gehomologeerd humanioragetuigschrift, afdeling Latijn-Grieks, dat toegang 
verleent tot het examen van kandidaat in de letteren en wijsbegeerte en 
economische afdeling; · 

d) getuigschrift van de voorbereidende proef bepaald bij artikel 10 van de 
wetten op het toekennen van de academische graden en het programma 
van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, het
welk toegang verleent tot het examen van kandidaat · in de letteren en 
wijsbegeerte; 

e) getuigschrift van de voorbereidende proef tot het examen van kandidaat 
in de handelswetenschappen; 

I 

f) aanvaard getuigschrift van moderne humaniora (economische afdeling) ; 

g) diploma van geaggregeerde voor het lager secondair onderwijs, afdeling 
moedertaal-geschiedenis; 

h) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 
Frans-geschiedenis; 

i) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 
moderne talen; 

j) diploma van geaggregeerde voor J:let lager secundair onderwijs, afdeling 
Nederlands-Engels; 

k) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 
wiskunde, wiskunde-economische wetenschappen of wiskunde-fysica; 

1) diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling 
wetenschappen-aardrijkskunde; 

m) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de letterkundige 
vakken in de middelbare scholen of diploma van regentes voor het onder
wijs in de letterkundige vakken in de middelbare scholen; 

n) diploma van geaggregeerd leraar voor het onderwijs in de Germaanse 
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 wetenschap
pelijke vakken in de middelbare scholen of diploma van regentes voor het 
onderwijs in de wetensch.appelijke vakken in de middelbare scholen; 

p) diploma van lager onderwijzer of onderwijzeres; 

q) getuigschrift van het examen voor toelating tot de Koninklijke Militaire 
scho~l (afdeling « alle wapens » of polytechnische afdeling) ; _ 

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 artikel 11, 3°, van de gecoördi-
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neerde wetten op het toekennen van de academische graden en het pro
gramma van de universitaire examens, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964, . 
ingestelde commissie. 

OvERZICHT VAN DE STUDIEN 

De Faculteit van de Landbouwwetenschappen verleent de hiernaver
melde academische of wettelijke graden : 

a) - Kandidaat landbouwkundig ingenieur 

De studie van kandidaat landbouwkundig ingenieur bereidt voor op de 
wettelijke graden van landbouwkundig ingenieur enjof ingenieur voor 
de scheikunde en de landbouwindustrieën. De kandidatuur behelst 
twee studiejaren. 

b) ~ Landbouwkugdig ingenieur 

De ingenieurscyclus omvat drie studiejaren 
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; 
B5 - industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen; 
B6 - economie; · 
even~ls de grondige studie van één van de hiernavolgende vakken, 
naar keuze van de examinandus : 
B7 - algemene landbouwkunde; 
B8 - landbouwkunde van de tropische en subtropische streken; 
B9 - veeteelt; 
B 10- fytotechnie; , 
Bil- waters en bossen; 
Bl2- tuinbouw; 
B 13- plantenbescherming; 
B 14- boerderijbouw; 
Bl5- landbouweconomie en landbouwsociologie; 
Bl6- landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ont-

wikkelingslanden; ' 
Bl7- ruimtelijke ordening; 
B 18- wetenschappen van de bodem; 
Bl9- toegepaste plantkunde; 
B20- toegepaste dierkunde; 
B21- voeding en dieetleer; 
Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van tenminste drie 
jaren 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 
één maand vóór de datum bepaald voor de opening van de zittijd. 
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c) - Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

De ingenieurscyclus omvat drie studiejaren. 
Het examen voor de graad van ingenieur voor de scheikunde en de land
bouwindustrieën omvat de volgende vakken; 
C 1 - theoretische en fysische scheikunde; 
C2 - analytische scheikunde; 
C3 - organische en biologische scheikunde; 
C4 - landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde; 
C5 - industriële biologie en industriële microbiologie; 
C6 - industriële natuurkunde; 
C7 - ingenieurstechnieken; 
C8 - technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedings-
nijverheden. . 
Evenals de grondige studie van de fundamentele en toegepaste aspecten 
van één der voornoemde vakken of van de technologie van een landbouw
nijverheid. 
Deze vakken zijn het voorwerp van drie proeven en van ten minste drie 
jaren studie. 
De examinandi moeten bij de eindproef een werk indienen dat be
trekking heeft op de leerstof die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
grondige studie. Dit werk wordt aan de examencommissie overgemaakt 
één maand vóór de datum bepaald voor de opening van de zittijd. 

d) - Doctor in de landbouwkundige wetenschappen: worden toegelaten tot het 

doctoraat in de landbouwkundige wetenschappen - ten ware zij er 
van vrijgesteld werden krachtens het K.B. van 30 september 1964, hou
dende vaststelling van de algemene voorwaarden waaronder de weten
schappelijke diploma's en ere-diploma's door de Rijksuniversiteiten 
worden uitgereikt, - zij die sedert ten minste één jaar houder zijn, hetzij 
van het diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur 
voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. Het examen voor de 
graad 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. 

Het examen voor de graad van : 

e) - Geaggregeerde voor het hoger onderwijs in de landbouwkundige wetenschappen: 

mag slechts afgelegd worden tenminste twee jaar na het bekomen van 
de overeenstemmende graad van landbouwkundig ingenieur en in
genieur voor· de scheikunde en de landbouwindustriën. 

f) - .Aggregatie voor het hoger secundair onderwijs (Besluit van de Regent dd. 

9 no_vember 1948) 

Tot het examen van de wetenschappelijke graad van geaggregeerde voor 
het hoger secundair onderwijs (landbouwonderwijs) worden toegelaten 
de houders van een wettelijk of wetenschappelijk diploma van ingenieur 
uitgereikt door een door de Staat erkende landbouwhogeschool (Facul-
teit van de Landbouwwetenschappen). · 
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Het examen omvat: 

1° De organisatie en methoden van het secundair onderwijs; 
2° De proefondervindelijke opvoedkunde; 
3° De geschiedenis der opvoedkunde; . 
4o De algemene methodenleer; 
5° De bijzondere methodenleer der vakken die voorkomen op het pro

gramma d,er inrichtingen voor het hoger technisch onderwijs (land
bouwonderwijs). 

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 onderwerpen, 
die vooraf door de examencommissie aangeduid worden en gekozen 
zijn uit het programma der inrichtingen voor hoger technisch onderwijs 
(landbouwonderwijs). 
Het examen voor de graad van geaggregeerde kan terzelfdertijd af
gelegd worden als de laatste proef van het examen voor de graad van 
ingenieur. 

In het hiernavolgend lesrobster zijn de vakken als volgt aangeduid: 

Landbouwkundig ingenieur 

Gemeenschappelijke vakken 

B 1 Grondige studie van de biologie; 
B2 Wetenschappen van de bodem en van het milieu; 
B3 Plantaardige en dierlijke produktie; 
B4 Ingenieurstechnieken; 
B5 Industriële verwerking van de natuurlijke voortbrengselen; 
B6 Economie 

Bijzondere vakken 
B7 Algemene landbouw; 
B8 Landbouwkunde van de tropische en subtropische streken; 
B9 Veeteelt; 

richting a) Gematigde streken; 
b) Tropische streken 

B 10 Fytotechnie; 
B 11 Waters en bossen; 

richting a) Bosbouw; 
b) Ontwikkelingslanden; 
c) Natuurbeheer; 
d) Hou ttechno1ogie; 

B12 Tuinbouw, 
B13 Plantenbescherming; 

richting a) Gematigde streken; 
b) Tropische streken 

B14 Boerderijbouw; 
richting a) Mechanica, constructies; 

b) Cultuurtechniek; 
c) Tropische streken; 

/ 
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Blo Lundbouwcconomic en landbouw~ociologi~; 
richting a) Landbouw; 

b) Tuinbouw; 
Bl6 Landbouweconomie en landbouwsociologie toegepast op de ontwikke

lingslanden; 
B 1 7 Ruimtelijke ordening; 
B18 Wetenschappen van de bodem; 

richting a) Gematigde streken; 
b) Tropische streken; 

B19 Toegepaste wetenschappen; 
B20 Toegepaste dierkunde; 
B21 Voeding en dieetleer; 

Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustieën 

Gemeenschappelijke vakken 

Theoretische en fysische scheikunde; 
Analytische scheikunde; 
Organische en biologische scheikunde; 
Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde; 
Industriële biologie en industriele microbiologie; 
Industriele natuurkunde; 
Ingenieurstechnieken; 
Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden; 

Bijzondere vakken : 

Deze omvatten een grondig examen over de fundamentele en toegepaste 
aspecten van één onder de gemeenschappelijke vakken vernoemd vak of 
van de technologie van een landbouwnijverheid. 
C 1 Theoretische en fysische scheikunde; 
C2 Analytische scheikunde; 
C3 Organische en biologische scheikunde; 
C4 Landbouwscheikunde en landbouwnatuurkunde; 
C5 'Industriële biologie en industriël~ microbiologie; 
C6 Industriële natuurkunde; 
C7 Ingenieurstechnieken; 
CB Technologie en bedrijfsleiding van landbouw- en voedingsnijverheden. 
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*'" ~ (0 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen 
I 

TitNlaris 
~ I maandag I dinsdag I woen.rdag I donderdag I 

1. Beginselen van de beschrijvende meetkunde, 
van de analytische meetkunde en van de 
in fini tesimaalanalvse (met uitsluiting van 
differentiaalvergelijkingen) G. VANSTEENKISl'E 8}-9! (1) 8!-9! (1 ') 8i-9i (2) 

8t-9t (2) 
I 12-13 (1) 

1' Praktische oefeningen over beginselen van 
de beschrijvende meetkunde, van de analy-
tische meetkunde en van de infinitesimaal-
analyse (met uitsluiting van differentiaal- • 
vergelijkingen) G. VANSTEENKISTE 9!-13 (1) 

8!-11 (2) -
2. Algemene natuurkunde ( 1 e deel) . .( . P. MoRTIER 11t-13 (2) 
2' Praktische oefeningen over algemene natuur-

kunde (1 e deel) P. 1-tloRTIER 
3. Algemene scheikunde ( 1 e deel) Z. EECKHAUT 10-llt 10-11! 10-11! 
3' Praktische oefeningen over algemene schei-

I 
kunde ( 1 e deel) Z. EECKHAUT 14-18 

4. Beginselen van de delfstoffen L. DE LEENHEER t 

4' Praktische oefeningen over beginselen van 
de delfstofkunde . L. DE LEENHEEH 

5. Beginselen van de dierkunde, met inbegrip 
de vergelijkende ontleedkunde (1 e deel) . A. GILLARD 14-16 (1) 

5: Praktische oefeningen over beginselen van - -dierkunde, met inbegrip van de vergelij -
kende ontleedkunde ( 1 e deel) A. GILLARD 16-18 (1) 

6. Plantkunde (1 e deel) . ]. MATON Bt-10 ( 1) 
6' Praktische oefeningen over plantkunde ( 1 e 

deel) . j. ]\ifATON 14t-17 
- -- ----- ---

( 1) eerste halfjaar. (2) tweede. half) aar. 

vrijdag I zaUrd~ I Plaats 

Coupure, 235 

I 

Coupure, 235 

8!-10 Rozier, 6 

8t-12 (2) Rozier, 6 
Led., 3~ 

Led., 35 -
14-15 Coupure, 235 

15-16 Coupure, 235 

Coupure, 235 

I Coupure, 235 
-8t-10 (1) Led., 35 

Led., 35 
--~ 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

ze Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I uoensdag I donderdag I 

1. Inleiding tot de bedrijfspsychologie P. COETSIER lOt-121(2) 

2. Beginselen van de staat- en sociale huis-
houdkunde A. VERKINDEREN 9t-11 ( 1) 

15-16! (1) 

3. Beginselen van de waarschijnlijkheidsreke-
ning, . de wiskundige statistiek en de 
biometrische wetten . G. VANSTEENKISTE 12-13 (2) 12 -13 (2) 

3' Praktische oefeningen over beginselen van 
de waarschijnlijkheidsrekening, de wiskun-
dige statistiek en de biometrische wetten G. VANSTEENKISTE 

4. Infinitesimaalanalyse (2e deel) . .. G. VANSTEENKISTE 8-!-9! (1 ) 

4' Praktische oefeningen over infinitesimaal-
analyse (2e deel) G. VANSTEENKISTE 9t-10Hl ) 

5. Mechanica: cinematica, statica, dynamica P. MoRTIER 

5' Praktische oefeningen mechanica: 
. ' 

over 
cinematica, statica, dynamica P. MoRTIER 11!-12!(2) 

6. Algemene natuurkunde (2e deel) P. J.lvfORTIER 11!-13 (1) 8!-10 (1) 
10-11! (2) 

---6' Praktische oefeningen over algemene na-
tuurkunde (2e deel) . P. MORTIER 18t-11!(2) 

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. 

vrijdag I zaterdag I Plaats 

Coupure, 235 

.. 

Coupure, ?35 

10-i 1 (2) Coupure, 235 

11-13 (2 ) Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

8!-10 Rozier, 6 

10-11 ( 1) Rozier, 6 
-

Rozier, 6 

Rozier, 6 
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FAÇULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Kandidatuur landbouwkundig ingenieur 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaUrdag I 

7. Algemene scheikunde (2e deel) N. ScHAMP 8!-9! (1) 18!-IO!(l) 14-15! (1) 

7' Praktische oefeningen over algemene schei-

I 14-18 (2) * kunde (2e deel) . N. SCHAMP 14-18 (2)* 

8. Beginselen van de ' aardkunde en van de 
14-15 ( 1) I -fysische aardrijkskunde . .. L. DE LEENHEER 14-15 (2) 

r--- -
8' Praktische oefeningen over beginselen van -de aardkunde en van de fysische aardrijks-

kunde. L. DE LEENHEER 114t-15l(l) l - . 
-

15-18(2)* ' ' 

8" Idem (veldoefeningen) L. DE LEENHEER dag en uu~ later te bepalen (45 uurfiaar) 

9. Beginselen van de dierkunde, met inbegrip 
van de vergelijkende ontleedkunde (2edeel) A. GlLLARD 9-10 (2) 14-15 (2) 

9' Praktische oefeningen over beginselen van 
de dierkunde, met inbegrip van de ver-
gelijkende ontleedkunde (2e deel) . A. GILLARD 15-19 (2) 15-17 (2)* 

10. Plantkunde (2e deel) ]. MATON 11i-12i(1) 11i-12i( 1) lli-12!(1 ) 
8-!-10 (2) 

- - -----------
-

I 
~ 

I 
(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. (*) in groepen. 

Plaats 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 
--

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Led.~ 35 
I 

---------
! 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

-
B 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 
-- -- ·-- ·------ - - ------ ----

1. Theoretische en fysische scheikunde ( 1 e 
deel) ... . . . . . . ..... L. BAERT 18 

------ ---- ------------
2. Algemene landhuishoudkunde (1 e deel) G. BAPTIST 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

------ ---- ------ - - --
3. Landbouwboekhoudkunde . ..... G. BAPTIST j • 9 10 15a 16 

------------ ·-- - - -- ·----
4. Bloemen teelt ( 1 e deel) . ........ G. BoESMAN 12 13 15b 

----------· --· ·---- ----
4' Praktische oefeningen over de bloementeelt 

(1 e deel) . . . . . ...... . . G. BoESMAN 12 13 15b 
------ --· ----· --· ------

5. Fruitteelt (Ie deel) . . ........ G. BoESMAN 12 13 15b 
---- -- ·----· -------- -

5' Praktische oefeningen over de fruitteelt 
" (Ie deel) . . . . . . . . . .... G. BoESMAN 12 13 15b 

--- ---------- ·----· ----
6. Inleiding tot de tuinbouwplantenteelt .. G. BoESMAN 12 15b 

·------ - - -- ·------------
6' Praktische oefeningen over inleiding tot de 

tuinbouwplantenteelt ....... . . G. BoESMAN 12 15b 
---- ·-- ·---------- ----

7. Sierboomteelt (1 e deel) .. . . . . G. BoESMAN llc 12 . 13 15b 
------------ ----

=I= 7' Praktische oefeningen over sierboomteelt 
(1 e deel) . . . ...... c.· BoESMAN llc 12 13 15b 

t---· --

(1) eerste halfjaar (2 ) tweede halfjaar (3) ge tot 15e week (*) plaats : Coupure, 235 

I dagen en uren 

~ 

wo.: 8!-9!- (1) 
do. : 81;-9-!- (2) 

ma. : 1 0-1 1 ( 1 ) 
ma. : 91;-1 0-! (2) 

vrijd. : 9:!-1 Ot (2) 

di. : 11 !-12! ( 1 ) 

-
vrijd. : 15-16 (2) 

vrijd. : 16- 1 7 ( 1 ) 

ma. : 15-16 (2) 

di.: lOt-11-t (1) 
do. : 16-1 7 (1 ) 

vrijd. : 14- 1 5 ( 1 } 

ma.: 11-12 ( 1) 

ma. : 16-17 (2) 
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\ 
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I 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Ie Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 

!.eer gangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I daqen en uren 

B 
~ 

__ 7_ _a _ _9__[~~-~-1 '_1:__ 1~ ~ ~~~~__l!l_ l_~_ 
8. Algemene analytische scheikunde ( 1 e deel) A. CoTTENIE wo.: 9!-lOt (1) 18 21 

vrijd. : 9!-10! (2) 
· --------------~ ------

8' Praktische oefeningen over algemene aq.aly-
do: : 8!-10! (1)(3) tische scheikunde ( 1 e dee1) . . .... A. COTTENIE .· 21 

-------- ---- -------- ---
8" Praktische oefeningen over algemene ana-

lytische scheikunde ( 1 c deel) .. . . . . A. CoTTENIE 18 21 ma. : 14-15 (2) 
vrijd. : 14-18 (2) 

- - ---------------- - - ---
9. Bemestingsleer . . . . . . . - . - . A. CO'IT'ENIE 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 vrijd. : 8t -9t (2) 

10t-1lt (1) 
---- - - -- -- - - ----------

10. Methodiek . . . . . . . . . .... A. CO'IT'ENIE 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18a 21 di.: 8t-9t (1) 
-------- ------ - - --------

11. Bodemfysica ( 1 e deel) . . . . ... . M. DE BooDT 7 8 10 13 14b 18 ma. : 9-10 (1) 
- - ------------ - - ---- · 

12. Algemene bodemkunde ( 1 e deel) ... L. DE .LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 do. : 10!-llt 
------------------ - -

12' Praktische oefeningen over de algemene 
bodemkunde ( 1 f' deel) . . . . .... L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 do. : 14-18 (2) (+) 

--------------------
13. Klimaatkunde . . . . ... L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14b 15 16 18 di.: 9t-19t (1) 
~- ------------ - - ------
13' Praktische oefeningen over de klimaatkunde L. DE LEENHEER 7 8 9 10 11 12 13 14b 15 16 18 do.: 14-15 (1) 

- ------· --------------
14. Veldbodemkunde ... : .... L. DE LEENHEER 7 8 10 11 I 14b 15 18 do. : 14-18 (2) (++) 

abc __ 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(3) = ge tot !Se week 

( +) = om de veertien dagen eerste donderdag (++) = om de 14 dagen (*) = Plaats: Coupure 235 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

}e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen 

I Titularis I te v~lgen door de studenien die als bijzander vak gekozen hebben I 
'B .. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

-------- - -- -- - - ------
15. Beginselen van de algemene wetgeving . R. DE 1V1E YER 7 9 11 12 14ab 15 

abc 
!---- ··---------- - - ---- ------

16. Algemene boekhoudkunde . F. DERWAEL 7 9 10 11 14a 15 16 
---- - - ·- - ---- - - --------

16' Praktische oefeningen over algemene boek-
houdkunde . . . . . . . . . . . . . F. DERWAEL 7 9 10 11 14a 15 16 

-- - - - - --------------
17. Tuinbouwboekhoudkunde F. DERWI\EL 15b 

------ - - ·---- - - -------18. Algemene landbouw van de warme streken L. DE WILDE 8 9b 11 b 13b 14bc 16 "18 

- -- - - ------ - - ---- ·---- - - --
18' Praktische oefeningen over de algemene 

landbouw van de warme streken . . . · . L. DE '""ILDE 8 11 b 13b 14b 16 18 
- - - -- - - -- - - ------ ------ ·-- · 

19. Landhuishoudkunde van de ontwikkelin~s-
landen ( 1 e deel ) . . . . . . . . . . . ; L. DE VVILDE 8 9b 11 b 13b 14c 16 18b 

- -------- - - ----------
20. Algemene \'eeteelt (1 e deel ) H. DooRME 7 8 9 10 13a 14a 15a 16 21 

' 
--· -- ------ - - ---- - - - - --· 

21. Ontleedkunde van de dieren . H. DooRME 7 9 13a 15a "21 

- - -- - - -------- -- - - - -
21' Praktische oefeningen over de ontleed-

kunde van de dieren . H. DooRMF, 7 9 13a 15a 21 

·-
-- -- - - -- - - ------·--

22. Dendrologie L. EECKHOUT 11 I 
(1 ) = eerste halfiaar (2 ) = tweede halfiaar ( *) = Plaats : Counure. 235 

dagen .en uren 

di.: 15-16 

za. : 8!-10! (1 ) 

za. : 10-t-•1! (1) 

do. : 8!-9~ (2) 

ma.: 10!-11! (2) 
di.: 10!-L 1! (1) 

ma.: 16-D.7 (2) 

ma.: 11- ll 2. (1) 

ma. : 8!-~t (2) 
do.: 16-1 7 (1) 

di. : 11!-1 2! (2) 
vrij d. : 14- -15 ( 1 ) 

do. : 8!-9~ (2) 
\Tijd. : 1-5-16 (1) + 
30 uur /iac..r theorie 
later te bepalen 

vrijd. : 14- -15 (2) 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

- 1 e Proef landbouwkundig ingenieur .( *) 

Leergangen I Titlûaris I te volgen door de studenten die als b~jzonder vak gekozen hebben I dagen en uren 

B 
7 8 9 I 10 

I 
11 12 1 13 14 15 16 18 21 

- - --
-~-

------------- --
22' Praktische oefeningen over de dendrologie 

( lf'deel) .. . L. EECKilOUT 11 do. : 81--9} (2) 
- - - -- -- ---- - - -- --- - - -- -23. Plantenaardrijkskunde . .. . L. EECKHOUT 8 10 11 16 18 ma. : 14-15 (1) 

di. : 16-18 (2) 
---- ---- ·- - ------ - - --· 

24. Plantensystematiek L. EECKHOUI' 8 11 12 16 di.: 14-15 (1) 
vrijd . : 15-16 (1) 

-- ------------------

I 
..., 

24' Praktische oefeningen over plantensystema-
tiek . L. EECKHOU1' I 8 11 12 16 do.: 17-18 (1) 

I 8 

- - -- ------ -- --
25. Algemene insektenleer . A. GrLLARD 7 9 10 11 12 . 13 16 za. : 8-!-9! (2) 

abc 

25' PraKtische oefeningen over algemene insek-
tenleer. A. GILLARD 7 8 9 10 11 12 13 16 za. : 9!-111 ~ 2) 

abc 
~- - - ---- - - --· ------ -----

26. Limno1ugie A. GrLLARD 9 11 ma. : 15-16 (2) 
abc 

-- -------- - - ------ ----
26' Praktische oefeningen over limnologie A. GrLLARD 9 11 vrijd . : 17-18 (2) 

abc 
-------- ------------

27. Hydraulica (1 e deel). G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 12 14 15 16 18 vrijd. : 8!-9! ( 1) 
----------------------

27' Praktische oefeningen over hydraulica (1 e 
deel) G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 12 14 15 16 18 do.__:_!1:_16 ( 1) 

- -----

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. (*) Plaats : Coupure, 235 



,..j;:o.. 
uo 
0\ 

' 
FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen / I Titularis . I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

~ -
B 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 
------ - - --- ------------

28. H ydraulica (2e deel) . G .A. H EYNDRICKX 14 18 
---- - - -- ·- - ---- ------ - -· 

28' Praktische oefeningen over hydraulica (2e 
deel) G.A. HEYNDRICKX 14 18 

- -- - ··· - - - - -- -- -------- -- - -· 
29. Topografie (1 e deel) G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 11 12 14 16 

abc 
·--· -- ----- ----- ·-- -- -- -- · 

29' Praktische oefeningen over topografie ( 1 e 
deel) G.A. HEYNDRICKX 7 8 10 11 12 14 16 

abc 
- - - - -- - - -- - - -----------

30. Beginselen van de technologie der land-
". -bouwindustrieën Germ. H EYNDRICKX 15a '. 

.. -------·· ----- ---- -- --- --
30' Praktische oefeningen over beginselen van 

de technologie der landbouwindustrieën . Germ. HEYNDRICKX 15a 
·---- - - -- --------------

31. Nijverheidsnatuurkunde (partim: warmte-
overdracht) .. Germ. HEYNDRICKX · 14 

--------------------

32. Fysiologie van de dieren . J. MARTIN 7 9 10 13a 14a 15a 21 
------ --------------

32' Praktische oefeningen over de fysiologie van 
de dieren J. MARTIN 9 21 

--------------------
33. Landbouwwerktuigkunde (1 e deel) j. MoERMAN 14 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = Plaats : Coupure, 235 

I dagen en ur-en 

~ 

di.: ll!-12t (2 - ) 

ma. : 17-18 (2)) 

di. : 8t-9t (2) 
.. 

ma. : 14-15 (2)1 

di. : 17-18 (1) 
16-17 (2) 

vrijd. : 16-18 (:2) 

vrijd. : 11!-12t (1) 

ma. : 16-18 ( 1) 

di. : 8!-10! (2) 

do. : 8!-10! 
llt-12t (2: ) 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

\ 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 

,. 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I dagen en urert -

I 

r 
B 

" 7 8 9 10 11 12 13 I 14 15 16 18 21 
-------- ·----------------

33' Praktische oefeningen over landbouwwerk-
tuigkunde ( 1 e deel) ]. MoERMAN 14 vrijd. : 17-19 (1) 

-- -- ------- --------
33" Praktische oefeningen ov~r landbouwwerk-

tuigkunde ( 1 e deel) . j. MOERMAN 14a do. : 14-18 (2) (++) 
------------~- --- -- --

34. Nijverheidsnatuurkunde (partim: koelpro-
cessen, luchtconditionering, droogprocessen) P. MOERMAN 14 di.: 13!-15_(1) 

-- ------ ------------
35. Electriciteit ( t e deel) . , . K. PETIT 9 

-~---
14 vrijd.: 16-17 (1) 

1------· -- ----· -- ---- --
35' Praktische oefeningen over electriciteit ( 1 e 

deel ) K. PETIT 9 14 ma.: 14-15 (1) 
-9-,- --~- --

36. Studie en technologie van de materialen . K. PETIT 14 di. : 10!-llt (2) 
I 

vrijd. : 14-15 (2 ) . 
----------- ----------

37. Weerstand van de materialen (1 e deel) K. PETIT 14 ma. : 1.5-16 (1) 
------------------ --

37' Praktische oefeningen over weerstand van _]_ 14 do. : 17-18 (1) de materialen ( 1 e deel) K. PETIT 
------ -- ------ --

38. 0 rganische sc}:leikunde ( 1 e deel) . N . ScHAMP 
I 

21 ma.: 12-13 (2) 
lld di. : 9!-1 0! (1 ) 

--- ------· --------· ------ --· 

38' Praktische oefeningen over or?;anische .- lld 105 uur/jaar later 
scheikunde ( 1 e deel) N. ScHAMP te bepalen 

21 do. :8!-10!(1)(+++) 
13-18 (1) (+++) 

. 

( 1) eerste half) aar (2) = tweede halfJaar (++)"=[om de 14 dagen 2e donderdag (+++) = eerste 8 weken (*) = Plaats: Coupure, 23.5 



~ 
c:.>O 
co 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

· 1 e Pro~f landbouwkundig ingenieur ( *) 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 
.. 

~ 

- B 
- 1 8 9 10 11 1 12 1, 13 1411s 16 18 121 

39. Algemene plantenteelt . .. M. SLAATS --7--8- 9a w-jl21131415 ·- -1821 
I . I 

40. Erfelijkheidsleer . . . , .. . . M. SLAATS 7 - 8- - 9- 10-1-1 1!2113 -1516 --i-. --

41. Enzymenleer ( 1 e deel ) . .. . .. L. V ANDENDRIESSCHE --- --,-,---. ---- 21 
1-----------------

42. Inleiding tot de plantenziektenleer ... J. VAN HOLDER 7 : 8 10 1 12 1 13 16 1---- ----. ··---·----· 
43. Motoren . . . . . . . .. . .. J' VAN LANCKER . 14 . 

---------1-44. Tuinbouw~achines . . . . . J. VAN LANCKER .- _ 14a 
-----------------------

44' Praktische oefeningen over tuinbouwma-
chines ...... . . . .. . . . . J. VAN LANCKER 14a 

~ _I_. _ ----· -- - - --------- --
45. Bosbouw (1 e deel) . . . . ... M. VAN MIEGROET 11 ,. 

I I 
-- ----

45' Praktische oefeningen over bosbouw (1 e 
deel) . . . . . . .. . . . . . . M. VAN MIEGROET 11 (voor B 11d : 60 uur 'jaar) 

---- -
,-

I 
(1) eerste halfJaar. (2) tweede halfJaar. (*) Plaats : Coupure, 235. 

I dagen en uren 

ma.: 12-13 (1) 
vrijd. : 9!-10! (1) 

ma.: 15-16 (1) 
do.: 8!-91- (1) 

vrijd.: 11!-12! (1) 

di.: 10!-111- (2) 

di. : 14-15 (2) 
vrijd.: 14-15 (1) 

ma.: 11-12 . 

ma. : 16-17 (2) 
di.:11-12 (1) 

ma.: 9!-11 (1) 
di. : 10-12 (2) 

10!-12 (1) 
vrijd. : 9!-10! (1) 

wo.: 8!-11! 



,_f:. 
vo 
<.0 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur ( *) I 

Leergangen I Titularis I te v·olgen doar de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I 
- -· B 

1 1 8 l 9 10 11 12 13 14 . 15 16 18 21 
-------- - ---------------

46. Inleiding tot de bosbouw .. M. VAN MIEGROET 12 13 15 18 

-- ------ - ~-- ------------ ·· 
4 7. Algemene Biochemie ...... . . . R. VAN pAR IJS 7 8 9 10 11 12 13 

- I-
18 

a cd 
------ -- -- ----

48. Biochemie . . . . . . . . .. . .. R. VAN pAR IJS 21 
I 

-------------------- ·--
48' Praktische oefeningen over biochemie .. R . VAN P~IJS 21 

--- ------ -- ------------ --

49. Biometrie . . . .- .... .. .. . . G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 21. 
- - ---- ------ ---- - --

49' Praktische oefeningen over biometrie G. VANSTEENKISTE 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 21 

---- --------·-- ---- - --50. Matrix Rekenen . . . . . . . ... G. VANSTEENKISTE 9 15 16 
------------ - - ------

51. Computerscience . . . . . . . . .. G. VANSTEENKISTE 8 15 16 
-· --~ ---- - - ------ ------
52. Algemene mikrobiologie .. .. . . ]. VoETS 7 8 9 10 12 13 16 18 

---------- ........- --------
52 ' Praktische oefeningen over algemene mi-

krobiologie ...... . . . . . . . ]. VoETs 7 8 9 10 12 13 16 18 
-----------,:---· ----

53. Mikrobiologie ....... . . .. ]. VOETS 21 

-------- -~-1-------

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = Plaats : Coupure, 235 

-

dagen en uren 
-

di. : 9-!-10! (2) 
14-15 (2) 

vrijd. : 11-!-13 

ma. : 10!-12 {2) 
wo.: 10! -12 (1) 

di.: 14-17 (2) 
15-18 (1) 

di.: 18-19 (1) 

do.: 18-19 (1) 
vrijd. : 10!-11! (2) 

vrijd.: 11!-12! (1) 

vrijd. : 14-15 (2) 

do. : 9!-lOt 

di. : 16-18 (1) 

di. : 11-12 ( 1) 
10! -11! (2) 



~ 
~ 
0 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
, 

1 e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I 
' 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

-------- - - - - -- ----------
53' Praktische oefeningen over microbiologie ]. VoETS 21 

-- --------------------
54. Bibliografische opzoekingen en opstellen 

van rapporten 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

-------- ---------- ·--

55. Oefeningen op de proefhoeve te Melle . 7 9 10 13 14 15 
------· --- - ------------

56. Anatomie, micrografie en de identificatie 
van de houtsoorten L. EECKHOUT 11 

-- - - - -- - - ----------------
56' Praktische oefeningen anatomie: microgra-

fie en de identificatie van de houtsoorten . L. EECKHOUT 11 

- - --------------------
-

- . 

l 
'\ 

(1) eerste halfjaar. (2) tweede halfjaar. (*) Plaats : Coupure, 235 

-· 

dagen erB uren 

dag en uur later te 
bepalen (30 uur 
/jaar) ft 

vrijd . : 16- -18 (1) 

drie namii.ddagen 
in het 2~ semes-
ter 

wo.: 9-12 

30 uur jjaa:n: later te 
bepalen 

30 uur/jaar later te 
bepalen 

-



>.f:>. 
>.f:>. 
t--' 

I FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN ' ' " 

2e Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 

Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als 

- ' 
bijzonder vak gekozen hebben 

B 
I 7 8 I 9 10 11' 1Z 13 14 15 16 1 18 z1 
---- - - ------ - - - - - - ------

1. Theoretische en fysische scheikunde (Ze deel) L. BAERT 18 
-- - - ------------ - - ----

1' Praktische oefeningen over theoretische en 
fysische scheikunde (Ze deel) L. BAERT - 18 

-- - - - - ------ - - -- - - --
Z. Landbouwbedrijfsleer G. BAPTIST 7 9 10 15a 

- - - - - - --------------
Z' Praktische oefeningen over landbouwbe-

drijfsleer . G. BAPTIST 7. 9 10 15a 

- - - - ------ - - ---- - - --
3. M ethodes van onderzoek in de economie . G. BAPTIST 15 

- - - - ------------ - - --
3' Praktische oefeningen over methodes van . 

onderzoek in de economie G. BAPTIST 
1-

15 
- - -- - - ------ ----

4. Fruitteelt (Ze deel) G. BOESMAN IZ 15b 
-- -- - - - - -- --- - - - - - - -- - - --

4' Praktische oefeningen over fruitteelt ze deel G. BoESMAN 1Z 15b 
------ - - ------ - - - - --

5. Sierboomteelt (Ze deel) G. BOESMAN lZ 15b 
-- - - -- - - - - -- - - ------

5' Praktische oefeningen over sierboomteelt 
(Ze deel) . G. BoESMAN 1Z 15b 

-- - - ------ - - - - ------
6. Bloementeelt . G. BOESMAN lZ 15b 

------ - - - - ----------

( 1) = eerste halfjaar (Z) = tweede halfjaar (4) = om de 1_4 dagen ze donderdag (*) = Plaats : Coupure, Z35 

dagen en uren 

-

di.: IZ-13 (1) 

do: 14-16 (Z) 

di.: 9t-10t ( 1) 
10t-11t (Z) 

di. : 17-19 (Z) 
vrijd . : 15-17 (1) 

do.: 9t-10t ( 1) 
11t-1Zt (Z) 

vrijd. : 14-16 (Z) 

di. : 8t-9t (1) 

wo.: 8t-10t (1) 

vrijd. : 9t -10t (Z) 

do.: 14-18 (Z) (4) 

do.: 10t-11t (I ) 



~ 
~ 
~ 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

ze Proef landbouwkundig inge:nieur ( *) 

Leergangen T itularis te valgen door de studenten die als 
bijzonder vak gekozen hebben 

I 
B 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
-------- - - ----------

6' Praktische oefeningen over bloementeelt -
(2e deel) G. BOESMAN 12 !Sb 

------------------
7. Groenteteelt (1 e deel) G. BoESMAN 7 10 12 13 15 

-------- ----------
7' Praktische oefeningen over groen te teelt 

( 1 e deel) G. BoESMAN 12 I Sb 
-- - - ------------

8. Algemene analytische scheikunde (2e deel) A. CoTTENIE 
-- - - ------ - - ------

9. Bijzondere en toegepaste analytische schei-
kunde (1 e deel) . A~ CoTTENTE 

--
------ - - ----------

9' Praktische oefeningen over .bijzondere en 
toegepaste analytische scheikunde ( Ie deel) A. CoTTENIE 

------------------

10. Bodemfysica (2e deel ) . M. DE BoooT 
- - - ·- --------------

1 0 ' Praktische oefeningen over bodemfysica 
(2e deel) M. DE BoooT 

------ ----------

11. Geomorfologie M. DE BooDT 8 
---- -- - - - - -------

11' Praktische oefeningen over geomorfologie M. DE BooDT 8 

- 1-· -' -- --------

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) om de veertien dagen 1 e donderdag (*) = Plaats: Coupure, 235 

~ 

dagen en uren 

18 21 
- - - -

do. : 14-18 (2) (:3) 
---

di. : 17-18 ( 1) 
--

wo.: 10:!--12:! (1) 
--

18 do.: 9:!-10~ (1) 
--

21 ma. : 9-10 (1) 
8:!-9~ (2 ) 

--

21 di.: 14-18 (2) 
--

18 do. : 8:!-10:! (2) 
--

18 za. : 8:!-11:! (2) 
--

18 ma.: 14-16 (2) 
--

18 dag en uur later te 
bepalen: 
30 uur/jaar 

--



o-f::. 
o-f::. 
vo 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

.. ze Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 12 

------------------------
12. Tuinbouwbodemkunde M. DE BoonT 12 18 

--------------------
12' Praktische oefeningen over tuinbouwbo- ' ,.,.. 

demkunde . M. DE BOODT 12 18 

/ 

--------------------
13. Bodemmineralogie (1 e deel) L. DE LEENHEER 8 

---- ---------------
13' Praktische oefeningen over bodemminera- I 

logie (1 e deel) L. DE LEENHEER 8 - I 
--------

_-_, __ 
----------

14. Klîmaa tkunde L. DE LEENHÉER 21 
- -------------------- · 
14' Praktische oefeningen over klimaatkunde L. DE LEENHEER 21 

-------------------- -
15. Fytosanitaire wetgeving R. DE :MEYER 13 

----------------------
16. Landbouwwelgeving. R. DE MEYER 7 9a 14 15 

---------------- --
1 7. Algemene boekhoudkunde . .F. DERWAEL 12 21 

r---· 1- --------------- --
1 ï' Praktü.che oefeningen o, ·er alg-emene boek-

houdkunde F. DERWAEL 12 21 
------------ --------

18. Tuinbouwboekhoudkunde F. DERWAEL 12 
-- - ·- -----------------

I 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede hal1}aar (3) = eerste tien weken (*) = Plaals: Coupure, 23.5 

I 
dagen en uren 

vrijd.: 16-17! (1) 
I 

dag en uur later 
te bepalen 15 uur/ 
jaar 

ma. : 8!-9! (1) 

ma. : 14-15 (1) 

di.: 9!-10! (1) 

do. : 14-15 (1) 

di. : 16-17 (2) (3) 

di. : 14-15 

za.: 8!-10! (1) 

za.: 10t-11! (1) 

do. : 8-!--9-!- (2) 



,.f:::. 
,.f:::. 
,.f:::. 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 

Leergangen I Titularis I te volgen door de st.udenten die als bijzonder vak gekozen hebben I 
I ' B 

i 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 
--- - ---- - - - - ----- - ------

19. Tuinbouweconomie (Ie deel) . F. D E RWAE L 12 15b 

~ 

- --- - ---------------- - -
20. Tuinbouweconomie (2e deel) . .F. D E RW.'\EL 15b 

---- - - - - ------ - - -- - - --
21. Plantenteelt van de warme streken ( 1 e deel ) L. D E WILDE 8 9b 13b He 18b 

------ - - - - -- - - - - - - - - ---
21 ' Praktische oefenin~en over plantenteelt van 

de warme streken (1 e deel) . L. D E WILDE 8 9b - 13b -
------------ - - -- - -.. - - --

22. Plattelandsstructuren en agrarische oplei-
"' ding in dP. ontwikkelingslanden ( 1 e deel : ~ 

Plattelandsstructuren) . L. OE \VILDE 8 
-------- - - ------ ----

23. Bijzondere veeteelt ( 1 e deel) H. DooRMF 7 9 10 15-a 21 

~ 
1- - - - - -- - - ---- - - ----

23 ' Praktische oe!eningen over bijzondere vee-
teelt (1 e deel ) . H. DooRME , 7 9 10 15a 21 

----- - -- - - ----------
24. Plantenaardrijkskunde . . L. EECKHOU T 12 

~ ---- - - - - - - ----------- -
25. Plantecologie . L . EECKHOUT 7 8 . 10 12 13 14b 15 18 

I 

I l l L I 
------ -- - -- -

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = Plaats: Coupure, 235 

dogen: e-rt. t~ren 

~ 

~ 

ma.. : 8f -1Ü't ( 1 ) 
15-16 (2:) 

wo.: 9!-10± ( 2 ) 

ma. : 10-12 (2 ) 
di.: 1~-1 1 ~ ( 2 ) 

ma .. : 18-19 ( I ) 
za. ,: 8t-12 t ( I ) 

za.: 8~-12 } ~ 2:) 

di.: 8!-10! ( I ) 

ma. : 15-16 (2 ) 
di.; 10'!-Il ! ( I ): 

wo. : r 0-~-12:! 

ma.: 14-15 ( 1 ), 
di.: 16-18 (2 ) 

ma.: 16-17 ·( I. ) I 

di.: 15-16 (I ) 
9!-10!- (2 ) 

vrijd.: 1()!-ll~ {2) 
~~~ 



-

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

ze Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 

Leergangm Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagen en uren 

-

25 ' Praktische oefeningen over plantecologie L. EECKHOUT 
7 I 8 I 9 1 10 . 11 1 12 Bl 13 1 14 1 15 1 16 1 18 1 21 

7 I 8 = tO I= t2 t3 t4b t5 =· t8 =~ma.: t2-t3 ( t ) 

26. Plantensociologie L. EECKHOUT 10 12 18 
I I l--l- - l--l--1- -l--l- -l--l--1- - l--l--l----

26' Praktische oefeningen over plantensociologie I L. EECKHOUT 10 12 18 
- -------- ---------1 l--1--l--1--l- - l- - l- - l--l--l- - l--l--l----

27. Dierlijke plantenparasieten (1 e deel) . . . A. GILLARD 7 8 10 12 I 13 
l- - l--l--l--l--1--l..------ 1--l--l--l--l---

~ 27' Praktische oefeningen over dierlijke planten-

t; l ~ parasieten (t • deel) . . . . . . . . . . A. GJLLARD 7 -8-~--1_:_1 __ 1_:_ :~ ______ --l--l------

28. Cultuurtechniek (t• deel) ....... I G.A. IIEYNDRICKx 7 I l to I l t2 I l t4 l ts I l ts 
1 1 1--l--l--1--l-- l- - l--l- - l--l--1--l- - l--------

29. Cultuurtechniek (2e deel) G.A. HEYNDRICKX 14 18 
~------------------1 1--1- - 1--1- - 1--1-· - l--l- - l--1- - l--1--1- ----

14 18 29' Oefeningen over cultuurtechniek (2e deel) I G.A. HEYNDRICKX 
1--- ------------------------- ---1 l--l- - 1--l--l- - l--l--l- - 1--l--l--l----

30. Cultuurtechnische bouwwerken (1 e deel) . G.A. HEYNDRICKX 14 
t--------------------~---1 1 1--l-- l--l--1--l- - l- - l- - l--l- - 1--l-----

30' Praktische oefeningen over cultuurtech-
nische bouwwerken (1 e deel) . . . ... I G.A. HEYNDRICKX 14 

14b 
1- I I 1- - l--l- - l--l- - l--1- - l--l--l- - l--1 • 

14 18 
1 

31. Hydraulica (3e deel) .. ·. . . . . . . . G.A. HEYNDRICKX 
r l- - l--l--1- - l--l--l- - l--l- - l--l--11------

31 ' Praktische oefeningen over hydraulica (3e 
! deel) . . . . . . . . . . . . . . . . G.A. HEYNDRICKX j_j_J_J_j_l_j~j_l I 18 

( 1) = eerste ha1fiaar (2) = tweede ha1fiaar (*) = Plaats : Coupure, 235 



~ 
~ 
0) 

FACULTEIT VAN D;E LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

ze Proef landbouwkundig ingenieur ·(*) · 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I dagen en uren , 

- . B 
7 l 8 9 . . 1û ll I 12 13 I 14 1 15 16 18 21 

32. Topografie. G.A. HEYNDRICKX 14b ma.: 11-12 (1) 
vrijd. : 8!-9t (2) 

1-------------------1-----------1·---------------------- I 

32' Praktische oefeningen over topografie (2e 
deel) G.A. HEYNDRICXK 14b za. : 8t-10t (2) 

-------------------- I 

33. Cultuurtechniek van de warme streken G.A. HEYNDRICKX 8 - 14b vrijd.: 14-15 (1) 

34. Beginselen van de· technologie der land- ' --,------------------
bouwindustrièën . . Germ. HEYNDRICKX 9 14 21 di.: 16-17 (2) 

34' Praktische oefeningen over beginselen van 
--,---------- ---- " --

de technologie der landbouwindustrieën Germ. HEY:NDRICKX 9 14 21 di.: 17-1.8 (1) 
vrijd. : 16-18 (2) 

1-------------------1-----------1·-------------------------1---------1 

35. Nijverheidsnatuurkunde (partim: warmte- . 
overdracht) Germ. HEYNDRICKX 8 vrijd.: llt-12t (1) 

1-------------------1-----------1----------------------

36. Scheikundige bestrijdingsmiddelen R. KIPS 7 8 9 10 12 13 21 di.: 11!-12-!- (1) 
1 

do.: 9t-10! (1) 
1--------------------1---------·-------------~ ------------1---------11 

36' Praktische oefeningen over scheikundige 
bestrijdingsmiddelen R. KIPS 8 13 21 ma. : 9!-13 (2) ( +) 

--------------------
37. Algemenevoedings-en dieetleer J. MARTIN 7 9 10 12 14a 15 21 ma.: llf-12t (2) . 

vrij d. : 8!-1 Ot ( 1 ) · 
1--------------------1-----------1·----·---------------------1---------1 

38. Voeding van de huisdieren (le deel) . ]. MARTIN 7 9 10 15a 21 do.: lüt-llt (2) 

38' Praktische oefeningen over voeding van de I ----~--------~---- ' 
~uis~~~ren ~~deel) _·_____ _ _ _ ]. MARTIN • 7 I 9 10 ______ 15a · 21 do.: 14-16 (2) 

( 11 = eerste halfiaar (21 = twe:F:ne__halfia.ar f...L) eerste tot Be weelr 1*\ Plocts · Cannnra 235 



,.f::o. 
,.f::o. 
'-l 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

·- 2e Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 
-

~ 

I I I Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen heóben 

- B 
7 8 9 ~-~-1_1_ 12 13 14 15 16 18 21 

39. Voeding van de huisdieren (2e deel) . J. MARTIN 9 _ I_ 21 
---- ------------

39' Praktische oefeningen over voeding van de 
huisdieren (2e deel) . . . . . . . . . . j. MARTIN 9 _ I_ 21 

-· -- - - -- - - - - - - ----
40. Landbouwwerktuigkunde (2e deel) j. MOERMAN 14 

----------------------
40'Praktische oefeningen over landbouwwerk-

tuigkunde (2e deel) ]. MoERMAN 14 
14a 

--------------------
41. Nijverheidsnatuurkunde (partim : electra-

nica) P. MoERMAN 14 
-· -- ------------------ - -
41' Praktische oefeningen over nijverheidsna-

tuurkunde (partim: electronica) P. MoERMAN 14 

-~-------------------
42. Nijverheidsnatuurkunde (partim: koelpro-

cessen, 1 uchtconditionering, droogpro-

j_8 --
cessen) P. MOERMAN 

------------------
43. Boerderijbouwkunde (1 e deel). K. PETIT 7 9 14 15a 

' - - ---------------------
43' Praktische oefeningen over boerderijbouw-

kunde (1 e deel) . K.PETIT 7 9 14 15a 

1_ \-1--- _. , __ . -- ----

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = Plaats : Coupure, 235 

dagen en uren 

do. : 11!-12! (2) 

: 
do. : 16-17 (2) 

di. : 15-16 (2) 
vrijd . : 11!-12! (2) 

15-17 ( 1) 
I 

do. : 15-17 (2) 
vrijd.: 8!-10! (2) 

ma. : 8!-9! (2) 
------ ' 

I 

ma. : 9!-1 0! (2) 

di.: 13!-15 (1) 
------- · 

ma. : 11-12 (2) 
vrij d. : 1 0!-11 H 1 ) 

dag en uur later te 
bepalen: 30 uur/ 
jaar 

J 



..p:... 
>f>. 
co 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

I 

I I I Leergangen Titularis te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben dagem en uren 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

------------------------
44. Electriciteit (2e deel) K. PETIT 14a wo.: 14--17 (1) 

------- - ------------
44' Praktische oefeningen over electriciteit (2e I 

deel) K. PETIT 14a · ma.: 1 L-12 (1) 
------------------------------

45. Gewapend beton K. PETIT 14 do.: 10~-ll -! (1) 
-------- - - ----------

45' Praktische oefeningen over gewapend beton K. PETIT 14 ma.: 14-:--15 (1) 
--------------------

46. Weerstand van de materialen (2e deel) K. PETIT 14 di.: 8-t-:10! (1) 
--------------------

46' Praktische oefeningen over weerstand van 
van de materialen (2e deel) K. PETIT 14 di. : 16- 1 7 ( 1 ) 

---- - - -- -------------- do.: 14-15 (2) 
4 7. Organische scheikunde ( 1 e deel) . N. SCHAMP 18 ma. : 12: -13 (2) 

di. : 9-!- :J. 0! ( 1) 
-------------------- --

4 7'Praktische oefeningen over organische schei- -
kunde ( 1 e deel) . N. SCHAMP 18 do.: 14-18 (1) ( +) 

--------------------
48. Algemene plantenveredeling .. M. SLAATS 7 8 9 10 12 13 " ma. : 8t --9! (2) 

di. : 8-!-~t (2) 
--------------------

49._ Inleiding tot de landbouwplantenteelt . . M. SLAATS ; 14ab do. : 17-18 (2) 
- vrijd. : Il-!-12-! ( 1) -- ---- -- --

50. Landbouwplantenteelt ( 1 e deel) .. M. SLAATS 7 9a 10 13a 15a 18a 21 ma.: lL-12 (1) 
di.: 8!-9! (1) 

--------------------
50' Praktische oefeningen over landbouwplan-

M. SLAATS tenteelt (1 e deel) - . 7 9 10 __ 
1 
__ 

1
13a 15a 18a 21 wo.: 9!-10! 

-------- -- ------

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede ha]fjaar (*) Plaats : Coupure, 2 35 (+) eerste tot achtste wceek 



~ 
~ 
<..0 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

I ze Proef landbouwkundig ingenieur ( *) -
Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

------------------------
51. Ecologie van de landbouwgewassen ... j. STRYCKERS 7 9 10 13 14ab 18a 21 

--------------------
52. Herbologie . . . ..... • . . j. STRYCKERS 9 

------------ --------
53. Proeftechniek . . . . . ..... j. STRYCKERS 7 8 9 10 12 13 14 18 

----------- - --------
54. Zaadkennis. . . . . . ....... j. STRYCKERS ' 13 

-- ----------------? 

54' Praktische oefeningen over zaadkennis . . j. STRYCKERS 13 
---- -- - - -- - - - - -- - - ----

55. Fytovirologie . . . . . . . . . . .. J. VAN HoLDER 12 13 
----------- - --------

55' Praktische oefeningen o;rer fytovirologie J. VAN HoLDER 12 13 
--------------------

56. Plantenziektenleer (1 e deel) ..... J. VAN HoLDER 7 10 12 13 
--------------------

56' Praktische oefeningen over plantenziekten-
7 leer ( 1 e deel) . . . . . . . . . . . ]. VAN HoLDER 12 13 
----------------- - --

5 7. Ar beicisleer . . . . . . . •' ..... J. VAN LANCKER 14 15 
-- ----------------

58. Landbouwmachines . . ...... J. VAN LANCKER 7 10 13a 15a 

---- ---- -- - - --
58' Praktische oefeningen over landbouwma- J. VAN LANCKER 7 10 13a 15a 

chines . . . . . ....... 
--------------------

59. Landbouwmachines van de tropische __ J_, ___ streken . . . . . ........ J. VAN LANCKER 8 
--------

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = Plaats : Coupure, 235 ( +) = eerste tot achtste week 

I dagen en uren 

ma.: 10-11 (1) 

do.: 10!-11! (1 ) 
vrijçl. : 8!-9! (2) 

I 

do. : 8!-9! (1) 

vrijd. : 14-15 (2) 

vrijd .. : 15-16 (2) 

vrijd.: 15-16 ( 1) 

do. : 10! -12! (2) 

vrijd.: 14-15 (1) 

do. : 14-16 (1 ) ( +) 

di.: 11!-12! (1) 

do. : 16-17 (2) 
vrijd. : 11! -12! (22 
do. : 17-18 (2) 
vrijd. : 9!-10! (2) 

di. : 10!-11! (2) 



~ 
u-. 
0 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 
I 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 
-

- B 
7 ' 8 I 9 ~~~ 12 13 14 15 16 18 21 

------
59' Praktische oefeningen over landbouwma-

chines van de tropische streken . . . . . J. VAN LANCKER 8 
--------------------

60. Motorcultuur .. . .. . ... J. VAN LANCKER 7 10 14 15 
---------------- --

60' Praktische oefeningen over motorcultuur. J. VAN LANCKER 7 10 14 15 
---------- --------

61. V ervoermiddelen . . . ........ J. VAN LANCKER 14a . 
--------------------

62. Statistiek .. ... . . . . . . . . . . G. VAN STEENKISTE 7 8 9 10 12 13 15 18 21 
--------------------

62' Praktische oefeningen over statistiek . . . G. VAN STEENKISTE 7 8 9 10 12 1.3 15 18 21 
-------------- - · - ----

63. Landbouwpolitiek .......... A. VERKINDEREN ~ 13 15 

-- -- ------ ------
64. Marktkunde . .. . . . . . . . . . . A. VERKINDEREN 9 15 

--------------------
65. Bodemmikrobiologie ... ... . . . . ]. VOETS 7 10 13 18 

--------------------
65' Praktische oefeningen over bodemmikro-

biologie . .... . . . . . . . . . . ]. VoETs 7 10 13 18 
--------------------

66. Mikroscopische ontleding en mikrochemie. 
(1 e deel) . . . . . . . . . . . . . . . ]. VoETS 13 

--------------------
66' Praktische oefeningen over mikroscopische 

13 · O!ltleding en mikrochemie (1 e deel) . . . ]. VoETS 

--------------------
( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar 
(*) = Plaats: Coupure, 235 

( + +) = negende tot vijftiende week (3) = negende . tot dertiende week 

I 

I dagen en u,.-en 

wo. : 10-12 (_2) 

do. : 8!-9! (2!) 

ma. : 12-13 (2) 

di. : 15-16 (1 ) 

di. : 15-16 (2:) 

ma.: 16-18 (2) 

ma. : 14-15 (2) 
vrijd. : 17-18 (1) 
di. : 16-1 7 ( 1 ) 
do. : 11!-12! (1) 

15-16 c•) 
9!-10! (2) 

do. : 10!-11! (1) 
8!-9! (2 J 

do.: 14-17 (1 )(3) 

di. : 9!-1 0! ( 1 ) 

ma. : 14-18 ( 1) 
(++) 



~ 
C"}l 
.......... 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

2e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen I Titularis I te volgen door de stwknten ifie als bijzonder vak gekozen hebben I 
·B 

7 8 9 10 11 12 ~ 14 ' 15 ' 16 ' 18 21 
------------ ----------

67. Toegepaste mikrobiologie (1 e deel) J. VOETS . 21 
---------- --------

67' Praktische oefeningen over toegepaste mi-
krobiol_ogie ( 1 e deel) J. VOETS 21 

----------1----------
68. Bodemkunde van de tropische, subtropische 

en ariede gebieden ·, G. WAEGEMANS 8 18 
---------- f------ --------

68' Praktische oefeningen over bodemkunde 
van de tropische, subtropische en ariede ge-

G. WAEGEMANS bieden 8 18 
---------- - --------

69. Oefenîngen op de proefhoeve . 7 9 10 13 15a 18 21 
---------- --:---- --------

70. Plantenteelt van de warme streken (II, 
1, 2, 3) .. L. DE WILDE 13b -

---------- - --------
70' Praktische oefeningen over plantenteelt van 

de warme streken (II, 1, 2, 3) . L. DE WILDE 13b 
----------1----------

70' Praktische oefeningen over plantenteelt van 
de warme str~ken (II, 1, 2, 3) . L. DE WILDE 

.. 13b 

------------1-- - · - ------

' - I 
I I I 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (+) eerste tot achtste week (*) plaats : Coupure, 235 

dagen en uren 

do.: 8!-9! 

di. : 14-18 ( 1) ( + ) 

vrijd.: 8!~_11! (1) 

di. : 16-18 (2) 

di. : 9-12 

40 uur/jaar later 
te bepalen 

15 uur/jaar later 
te bepalen 

-

15 uur/jaar later 
te bepalen 



>f::.. c..n 
h.J 

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

-
3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

' 
' Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben -

-. 
I 

...-; B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I 18 21 
------------------------

1. Algemene landhuishoudkunde (2e· deel) . . G. BAPTIST ) 9 - 15 .. 
I 

2. Fruitteelt (3e deel) G. BOESMAN 
- - --------12 ----

15b 
----

----
2' Praktische oefeningen over fruitteelt (3e 

-------- ----------

deel) .. G. BoESMAN 12 15b 
-- --------------------

3. Tuin-, park- en landschapsarchitectuur 
(1edeel) G. BoESMAN 11 12 15b 

--
3' Praktische oefeningen over tuin-, park- en ---------- ------

landschapsarchitectuur ( 1 e deel) . G. BoESMAN 11 12 15b 
4. Bloementeelt (3e deel) . G. BoESMAN 

--------12 ---~. 

15b 
----

4' Praktische oefeningen over bloementeelt 
(3e deel) ". G. BOESMAN 12 15b 

5. Groenteteelt (2e deel) G. BOESMAN 7 
----10 --12 13 -- --rs ----
--------------- - ----

5' Praktische oefeningen over groenteteelt 
(2e deel) G. BoESMAN 12 15b 

6. Bemestingsleer A. COTTENIE 
------ -------- - - -- - -

21 
' ---- -- - - -- ----------

7. Bijzondere en toegepaste analytische schei- I 

kunde (2e deel) . A. COTTENIE 18 
-- ------------ ---------

7' Praktische oefeningen over bijzondere en 
toegepaste anàlytische scheikunde (2e deel) A. Co'TTENIE 18 

-- ---- -- ---- ------
8. Bodemfysica (2e deel) M. DE BooDT 14b ---------------------

--· 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = Plaats: Coupure, 235 I 

' 

I dagen en uren 

di. : 9!-10!- (2) 
vrijd.: 9-10 (1) 
di.: 15-16 (1) 

wo. : 8!-9! (1) 

ma. : 9!-10! (1) 
vrijd.: 15-16 (1) 

wo. : 8!-10! (2) 
ma. : 15-16 (1) 

wo. : 9!-10! (1) 
ma.: 16-17 (1) ~ 

wo. : lOt-12! (1) 
vrijd. : 8!-9! (2) 

do. : 8!-9! (2) -
za. : 9! .. 12! (2) 
do. : 8!-10! (2) 



~ 
Ûl 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN -

•· 
3e Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I 
B 

7 I 8 9 10 11 12 13 14 1 15 16 1 18 1 21 
------------------------

8' Praktische oefeningen· over bodemfysica 
(2e deel) .. M. DE BoonT 14b 

------ - - - - -- --
9. Bodemgeschiktheid . .. M. DE BoonT 15 18 

·---------------------
10. Bospedologie . M. DE BoonT 18 

--------- - ----------
1 0' Praktische oefeningen over bospedologie. M. DE BoonT 18 

-------- - - - - -- - - --
11. Geomorfologie .. M. DE BoonT 14b 

-·------------------------ · 

12. Bosrecht . .. w. DE ÜLERCQ 11 
--------------------

13. Bodemclassificatie . . . ., . L. DE LEENHEER 18 
--------- - ------ - .- ----

13' Pra~tlsche oefeningen ·ovt(r bodemclassi-
ficat1e . . . . . . . . . . . . . . . . L. DE LEENHEER 18 

---------- --------
14. Bodemmineralogie (1 e deel) L. DE LEENHEER 18 

-- - - ----------------
14' Praktische oefeningen over bodemminera-

logie ( 1 e deel) L. DE LEENHEER 18 ---- - - - - - - -- - - ----
15. Bodemmineralogie (2e deel) (les + oef.) . L. DE LEENHEER 18 

--------------------
16. Regionale bodemkunde . . DE LEENHEER 14b 18 

- . ·--------------- - ------
16' Praktische oefeningen over regionale ho-

demkunde . L. DE LEENHEER 14b 18 
--------- - --------

17. Bosbedrijfsregeling en opbrengstleer (2e 
deel) N. 11 

------------------
18. Landbouwwetgeving. .. R. DE MEYER 11 18a 21 

- L___ --·- . . 

( 1) = eerst e halfjaar (2) = tweede halfJaar (3) = om de 14 dagen eerste donderdag (*) = Plaats : Coupure, 235 

dagen en uren 

za. : 8-!-llt (2) 
di. : 15-16 (2) 

di. : 10t-12t (2) 

dag en uur later te 
bepalen: 
30 uur/jaar 

ma. : 14-16 (2) 

ma. ·: 8!-9! 

ma. : lOt-11! (2) 

do. : 14-18 (2) (3) 

ma. : 8!-9! (1) 

ma. : 14-15 (1) 
ma. : 14-16-! (2) 

ma. : llt-121 (2) 

di. : 8t-10t (2 ) 

vrijd. : 9-lOt (2) 
za. : 8!-10 (2) 

di. : 14-15 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur ( *) 

Leergangen I T itularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B . 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

---------------- - ----- - --
19. Sociale wetgeving . . . R. DE MEYER 9 12 15 18a 

------------------
20. Agrarische planologie . L. DE WILDE 9b 14b 15a 18a 

·-- - - - - --- - - - ------
20' Praktische oefeningen over agrarische pla-

nologie .. L. DE WILDE 9b 14b 15a 18b 
--------- - --------

9 21 
21. Algemene veeteelt (2e deel) H. DooRME 

------ - - - - - - ------- -
22. Bijzondere veeteelt (2e deel) H. DooRME 9 21 

------- - ------------
22' Praktische oefeningen over bijzondere vee-

teelt (2e deel) . H. DooRME 9 21 
----------·-- ---- - - - -

23. Anatomie, micrografie en de identificatie 
van de houtsoorten L. EECKHOUT 11 

-------- - - ------ - -
23' 'Praktische oefeningen over anatomie, mi-

crografie en de identificatie van de hout-
soorten L. EECKHOUT 

' 
11 

-- ·----- - --------- - --
24. Houttechnologie L. EECKHOUT 11 13 18a 

-- - - -- ·------------- -
24' Praktische oefeningen over houttechnologié L. EECKHOUT 

, 

--------- - ----- - ----
25. Bodemzoölogie . A. G ILL;'\RD 10 18 

--------------------
26. Bosdierkunde en de jacht A. GILLARD 9 11 

--------------------
27. Dierlijke plantenparasieten (2e deel) . . . A. GILLARD 13 

( 1) = eerste halt) aar (2 ) = tweede halfjaar (3) = eerste tien weken (*) = Plaats : Coupure, 235 

I 

l 
I 

I dagen- en uren 

.~ 

di. : 16- J 7 ( 1) 

di.: 15-::16 (1) 

ma. : 14-16 (1) 

do. : 8!- 9! (1 ) 
vrijd. : 9!-10.H2) 

di. : 15-::16 (1) 

wo.: 9! -10! (1 ) 

ma. : 14- 15 (2) 

ma. : 15-1 6! (2) 

vrijd. : 91!-11 ( 1) 

dag en uur later 
te bepa~.len : 10 
uur/jaar 

do. : 9!-:::10! (2) 

vrijd. : ::14-15 (1) 
(3) 

di: 10-1 ::1 (1 ) 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 
-. 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

----------------- -------
27' Praktische oefeningen over dierlijke plan-

tenparasieten (2e deel) ........ A. GILLARD 13 
-------------------- ·--

28. Fytonematologie ........... A. GILLARD 10 12 13 
--------------------

28' Pr~tische· oefeningen over fytonematologie A. GILLARD 10 11 12 13 
--------------------

29. Insektenekologie ........... A. GILLl\RD 13 

--------------------
30. Tropische ·visteelt . . . . . . . . . . . A. GILLARD 9 

--------------
31. Visteelt . . . . . . . . . . . . . . . A. GILLARD 9 11 21 

----------------------
31' Praktische oefeningen over visteelt .. A. GILLARD 9 11 21 

--------------------
32. Limnologie ............. A. GILLARD 21 

-- -----------------
32' Praktische oefeningen over limnologie . . A. GILLARD 21 

--------------------
33. W erkingswijze van de pesticiden (partim : 

insecticiden) . .. . . . . . . . . . . A. GILLARD 13 

--------------------
34. Veeteelt : melkkunde, zuivel- en voed-

dingsvettentechnologie. . . . . . . . . H. HENDRICKX 9 
--------------------

35. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten-
technologie (2e deel). . . . . . . . . H. HENDRICKX 21 

--------------------
{ 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (++) = eerste acht weken (*) = Plaats: Couj:mre,'235 

I dagen en uren 

do. : 15-1 7 ( 1) 

ma. : 10-11 (2) 

di. : 14-16 (2) 

ma.: 
(++) 

17-18 (1) 

ma.:l1-12(2) 

do. : 9!-10! (2) 

di. : 8!-9! (2) 

ma. : 15-16 (2) 

vrijd. : 17-18 (2) 

ma.: 14-15 (1) 
(++) 

vrijd.: 10-12 (1) 

di.: 10!-1 q. (1) 
do.: ~-10! (1) 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN • J 

-3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I 
B 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 
----------- - ------------

35' Praktische oefeningen over melkkunde, 
zuivel- en voedingsvettentechnologie (2e 
deel) H. liENDRICKX 21 

---------------- --}---
36. Melkkunde, zuivel- en voedingsvetten-

technologie (3e deel) . H. HENDRICKX I , 21 

----------- - ---- - -
36' Pr~ktische oefeningen over - melkkunde, ,. 

zuivel- en voedingsvettentechnólogie (3e 
deel) H. HENDRICKX 21 

-- ------- - --------
37. Cultuurtechniek (3e deel) G. A. HEYNDRICKX 14 18 

- - ---------- - - ------
37' Praktische oefeningen over cultuurtechniek 

(3e deel) G. A. HEYNDRICKX 14 18 
- ·- ------------------

38. Cultuurtechnische bouwwerken (2e deel) . G. A. H EYNDRICKX 14b• 
- - -- - - - - ------- - ----

38' Praktische oefeningen over cultuurtech-
nische bouwwerken (2e deel) . G. A. HEYNDRICKX 14b _._ ... 

---- - - - - - - - - --------
39. Beginselen technologie der landbouwindus- Germ. HEYNDRICKX 7 10 

trieën 
--------------------

39' Praktische oefeningen over beginselen tech-
noJogie der landbouwindustrieën . Germ. HEYNDRICKX 7 10 

--------------------
40. Nijverheidsnatuurkunde (partim: warmte-

overdracht) Germ. HEYNDRICKX 12 
--------------------

41. Fytofarmacie (3e deel) . R. KIPS 13 

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (3) = 6e tot 15e week (*) = Plaats : Coupure, 235 

dagen em uren 

vrijd. : 10! -12! (2) 

ma: : 11-12 (2) 
wo: 11-12 (1 ) 

di. : 9! -ll t (2 ) 

do.: 10! -1 :D! (1 ) 

vrijd.: 15-:::I 7 (1) 

vrijd.: 11- D 2 (1) 

di. : 10!-12 -:--t (2) 
do. : 14-15~ (2 ) 

di.: 17-18 t( l) 
16-17 (2) 

vrijd. : 16-:L8 (2) 

vrijd.: 11!- 12! (1) 

vrijd.: 14-1':7 (1)(3) 



~ FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen I Titularis 
1 

te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I dagen en uren 

' B 
\ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

------------------------
41' Praktische oefeningen over fytofarmacie 

(3e deel) R. KrPs 13 vrijd.: 
(++) 

14-18 (2) 

--------------------
42. Hygiëne van de huisdieren . J. MARTIN 9 21 di.: 11!-12! (1) 

--------------------
43. Profylaxe tegen de besmettelijke ziekten 

, 

en begrippen van veeartsenijkunde J. MARTIN 7 . 9 10 21 ma.: 16-18 (2) 
I --------------------
~ 

44. Technologie van vlees, vis en eieren . ~ j. MARTIN 7 9 15a 21 di.: 8!-9! (1) 
(.,)1 ------------------
-....) 45. Tropische veeteelt J. MARTIN 9 do .. : 10!-12! (1) . , . .. 
I --------------------

46. Bestrijdingstechniek . j. MOERMAN 13 do. : 9!-lO! (2) 
--------------------

47. Landbouwwerktuigkunde (3e deel) J. MOERMAN 14b di. : 9-10 ( 1) 
vrijd. : 9!-10! (2) 

--------------------
I 4 7' Praktische oefeningen over land bouwwerk:-I 

tuigkunde (3e deel) J. MoERMAN 14b di. : 10-12 (1) 
--------------------

48. Nijverheidsnatuurkunde (partim: electro-
nica) P. MoERMAN 15 ma. : 8!-9! (2) 

--------------------
48' Praktische oefeningen over nijverheids-

natuurkunde (partim: electronica) P. MoERMAN 15 ma. : 9!-10! (2) 
--------------------

49. Nijverheidsnatuurkunde (partim : koelpro-
' cessen, luchtconditionering, droogprocessen) P. MoERMAN 12 di. : 13!-15 (1) 

--------------·-------
50. Boerderijbouwkunde (1 e deel). K. PETIT 21 ma. : 11-12 (2) 

I vrijd.: 10!-11! (1) 

( 1) = eerste halfjaar (2) = ~weede halfjaar (*) = Plaats : Coupure, 235 (++) = eerste acht weken 



FACULTEIT YAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I 
B 

_7_1_8_1_9_1~1~121~1~1~1~1 .~1__::_ 
51. Boerderijbouwkunde (2e deel). . . . . . IK. PETIT 9 14b 

-

dagen en uwen 

ma. : 10!-11!:- (1) 
9!-10! (2) 

1----------------------1 l--l--1--l--l·--l--l--l--l--l--l--1--1-------'------l 
51' Praktische oefeningen over boerderijbouw-. 

kunde (2e deel) ............ IK. PETIT ma. : 16-17 (-2) 14b 
1-------------------1 l--l--l--1--l--l--l--l--1--l--l--l--l---------l 

51" Praktische oefeningen over boerderijbouw-
kunde (2e déel) . . . . . . . . . . . . I K. PETIT m<l:. : 11!-12!:- (1) 9 14b 

.~I I ,_,_,_ ,_,_ ,_· '-'-'-'-'-'-1 di.: Ii~ï§
8

d 5) 
21 vrijd.: 16-17 (1) 52. Electriciteit (1 e deel) K. PETIT 

. . ... I ' 1-1- 1- , 1_1_1_1_1_1_ -1_1_1 I , 
· 52' Praktische oderungen over electneltelt · 

(1 e deel) . . . . . . . . . . . . . . IK. PETIT 21 ma. : 14-15 ( 1) · 

53. Tuinbouwconstructies K. PETIT 
I l-1- 1-l-l- l-l-l- l- l-l-l I do.': 8!-10! (..2) L~_:__:_ __ ~------ 9!-10! c I) 12 15b 

. I I , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ ,_. - j--j--j--1 

53' Praktische oefeningen over tuinbouwcon
structies . . . . . . . . . . . . . . . K. PETIT 12 15b ma. : 15-16 ( 2) 

J---L------------=---1---------1----------------------
54. Wegenbouw .... ·. . . . . . . . K. PEPIT 11 14 do.: 10!-11! (2) 

vrijd. : 8!-9! ( 1) 
1---------1----------------------

55. Zaadteelt van de groenvoedergewassen . H. REYNTENS 10 do. : 16-17 (2!) 
1----------------------1 I 1-- l--l--l--1--l--l--l--l--1--l--l----------l 

55' Praktische oefeningen over zaadteelt van 
de groenvoedergewassen ........ I H. REYNTENS 10 wo. : 8!-10! C2) 

1-------------------1 I 1-.-. 1--l--l--l--l--l--l--1--l--li-----=------1 
ll) = ee rste hallJaar (2) = tweede hallJaar (*) = Plaats : Coupure, 235 



- -

FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
~ 

3e Proef landbouwkundig ingenieur (*) . -

Leergangen I Titularis I te volgen door dè studenten die als _bijzonder vak gekozen hebben I dagen en uren 

-

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

----------------------
56. Inleiding tot de landbouwplantenteelt . . M. SLAATS 21 do.: 17-18 

vrijd. : 11!-12! (1) 
--------------------

57. Landbouwplantenteelt (2e deel) . . . . M. SLAATS 7 9a 10 13a 18a . ma.: 9!-10! (1) 
do.: 14-15 (1) 

--------------------
5 7' Praktische oefeningen over land bouwplan-

7 9a 10 I tenteelt (2e deel) . . ......... M. SLAATS 13a 18a wo.: 10!-llt 
--------------------

~ 58. Veredeling van de landbouwgewassen . . M. SLAATS 10 ma. : 8!-9! (1) c..n - di. : 11-12 (2) c..o 

I . ·------ f----------------
59. Herbologie . . . . .. . ...... j. STRYCKERS 7 10 12 13 do. : 10!-11! (1) 

I vrijd. : 8!-9! (2) 
I ------------ ·--------

59' Praktische oefeningen over herbologie . . J. STRYCKERS 7 10 12 13 vrijd. : 9!-12! (2) 
----------· ----------

60. Zaadkennis. . . . . . . . . . . . . . j. STRYCKERS " 7 10 12 vrijd. : 14-15 (2) 
--------------------

I 60' Praktische oefeningen over zaadkennis . . J. STRYCKERS 7 10 12 vrijd. : 15-16 (2) 
--------------· -------- -

61. W erkingswijze van de pesticiden (partim : 
j. STRYCKERS 13 di. : 9-10 ( 1) herbiciden) . . . . . . . . . ~ . . . . 

--------------------
62. Enzymenleer . . ......... L. V ANDENDRIESSCHE 21 vrijd.: 14-16 (1) 

------------------
63. Bosplantenziektenleer . . . . . . . . . J. VAN HoLDER 11 di. : 10!-11! ( 1) 

--------------------
63' Praktische oefeningen over bosplan ten-

ziektenleer . . . . . . . .... J. VAN HoLDER 11 di.: 15-16 (1) 
--------------------

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = Plaats : Coupure, 235 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

- 3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) "' I 

.... Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I 
B 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 
----------------------

64. Fytopathologische ecologie . .. J. VAN HoLDER 13 
f- ---------------------
65. Fytovirologie . J. VAN HOLDER 10 

--------------------
65' Praktische oefeningen over fytov:irologie . J. VAN HoLDER 10 

--------------------
66. Landbouwplantenziektenleer . J. VAN HOLDER 7 10 13 

' --------------------
66' Praktische oefeningen over landbouw-

plantenziektenleer .. . . J. VAN HoLDER 7 10 13 
--------------------

67. Plantenziektenleer (2e deel) . J. VAN HOLDER 13 
--------------------

67' Praktische oefeningen over plantenziekten-
leer (2e deel) . J. VAN HOLDER 13 

---- --------------
68. Tuinbouwplantenziektenleer .. J. V .AN HoLDER 12 

----· ----------------
68' Praktische oefeningen over tuinbouwplan-

tenziektenleer . J. VAN HOLDER 12 
--------------------

69. Werkingswijze van de pesticiden (partim: 
fungiciden) . . . . . . . . . . . . . . J. VAN HoLDER 13 

--------------------
70. Economische aardrijkskunçl.e A. VAN LANCKER 15 

--------------------
71. Landbouwsociologie . - A. VAN LANCKER 15 .. • I • 

--- -----------------,-72. Tuinbouwmachines . .. J. VAN LANCKER 12 13a 15b 
----

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerte tien -weken (*) Plaats : Coupure, 235 

dagen en uren 

do.: 9!-10! (1) 

vrijd.: 15-16 (1) 

do. : 10!-12! (2) 

vrijd.: 11-12 (1) 

ma.: 15-16 (1) 
~ 

di.: 10-11 (2) 

di. : 11-12 (2) 

wo. : 10!-11! (2) 

do. : 16-17 (2) 

di.: 14-15 (1) (3 ) 

za. : 8!-9! ( 1) 

za.: 9!-12! (1) 

ma. : 11-12 
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O"l 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proe~ landbouwkundig ingenieur (*) 

Leergangen I Titularis , I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

B -
I 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

-- ----- ------------ ·------
72' Praktische oefeningen over tuinbouwma-

chines . . . . . . ....... . . . J. VAN LANCKER 12 13a 15b 
I 

--------------------
73. Bosbouwtechniek en bosexploitatie (2e deel) M. VAN MIEGROET 11 

--------------------
74. Bospolitiek . . . . . . . . . . .... M. VAN MIEGROET 11 15 

_. 
------------------

74' Praktische oefeningen over bospolitiek . . M. VAN MIEGROET 11 
-- ----------------

75. Vergelijkende bosbouw . . . . ... M. VAN MIEGROET 11 

--------------------
75' Praktische oefeningen over vergelijkende 

bosbouw . . . . . . . . . ... M. VAN MIEGROET 11 
-- ---------------

76. Nijverheidsorganisatie . . . . . . .. N. 15 
----------- -- ------

77. Landbouwfinanciering . . . . . . .. A. VERKINDÉREN 15 
------· ------------

78. Landbouwpolitiek . . . . . . ... A. VERKINDEREN 7 9 10 21 

--------------- - ----
79. Landbouwprijzen . . . . . . . . -· .. A. VERK(NDEREN 15 

-------- --1----

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = Plaats: Coupure, 235 

----- -

I 

I 

I dagen en uren 

ma. : 16-17 (2) 
di.: 11-12 (1) 

di. : 15-16! (2) 

di. : 9!-10! ( 1) 
vrijd.: 11!-12! (1) 

10!-12! (2) 

vrijd. : 14-16 (2) 

ma. : 9!-11! (2) 
wo. : 9t-lot (1) 
do.: 10-12 (1) 

11!-12! (2) 

wo. : 14-17 

vrijd. : 14-16 (2) 

do.: 10!-11! (1) 

ma. : 14-15 (2) 
vrijd.: 17-18 (1) 

vrijd. : 10!-11 i ( 1) 
9!-10! (2) 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

~ 
Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben 

' 

; 

B 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 

- - -- - - ---- - - ------------
80. Marktkunde . A. VERKINDEREN 7 

-

/ 

---------------- - - --
81. Werkingswijze van de pesticiden (partim: 

bactericiden) . .. ]. VoETS 13 
--------------------

82. Koeltechniek . N. 9 
' 

--------------------
83. Oefeningen op de proefhoeve . .. 7 9 10 13 14 18 

- - ------------------
84. Plantenteelt van de warme streken (IJ, 1 ,2) L. DE WILDE 14c 

---- - - --- - ----------
85. Plantenteelt van de warme streken (IJ, 

part. 3) L. DE WILDE 9b 
·r 

i-- - --- - - - -- - - ----------
86. Plantenteelt van de warme streken (IJ). L. DE WILDE 18b 

-- - - ----------· - - ----
86' Praktische oefeningen over plantenteelt van 

de warme streken (IJ) . L. DE WILDE 14c 18b 
- - -----------------

( 1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = Plaats : Coupure, 235 

I dagen en uren 

di. : 16-1 7 ( 1) 
do.: 11-!--12-! (1 ) 

15-16 (1 ) 
9t-10t (2 ) 

ma. : 8t-9t (1 ) 

voorlopig niet ge-
doceerd (15 uur/ 
jaar) 

·-
wo.: 9-12 

25 uur/jaar later 
te bepalen 

15 uur/jaar later 
te bepalen 

45 uur/jaar later 
te bepalen 

15 uur/jaar later I 

te bepalen · 
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FACULTÈIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
-. 3e Proef landbouwkundig ingenieur(*) 

Leergangen I Titularis I te volgen door de studenten die als bijzonder vak gekozen hebben I 
B 

7 8 9 10 11 12 13 114 15 16 18 21 
------------------- - ----

87. Bereiding van de tropische prod~cten L. DE WILDE 18b 

-------------- ·------
88. Plantenziektenleer van de tropische streken J. VAN HoLDER 13b 

--------- - ---- ----
88' Praktische oefeningen over plantenziekten-

leer van de tropische streken . . . . . . J . VAN HoLDER 13b 
·------------------- -

89. Gezondheidsleer van de tropische streken . P. jANSSENS 13b 

---- - - - - ------------

' 
\ 

' 

. 

(*) = Plaats : Coupure, 235 

dagen en uren 

30 uur/jaar later 
te bepalen 

15 uur/jaar later 
te bepalen 

15 uur/jaar later 
te bepalen 

30 uur/jaar later 
te bepalen 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
I 

Ie Proef ingenieur voor de scheikunde en de _land bouwindustrieën 

Leergangen > Titularis I maandag I dinsdag · 1 woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I . Plaats 
-

1. Theoretische en fysische scheikunde ( 1 e 
deel) ...... -· .. . ..... L. BAERT ·8!-9! (1) 8!-91 (2) Couymre, 235 

2. Algemene analytische scheikunde (1 e deel) A. CoTTENIE 9!-10! (1) 9!-10! (2) Cougmre, 235 

2' Praktische oefeningen over algemene ana- 14-18 
lytische scheikunde ( 1 e deel) ...... A. CoTTENIE (1) (4) B:t-10! 14-18 (2) Coupure, 235 

14·17 (2) (1) (5) 

3. Bemestingsleer . . . . . . ...... A. CoTTENIE 10!-11!(1) Coupure, 235 J 

8!:9! (2) 

4. Bodemfysica ( 1 e deel) ......... M. DE BOODT 9-10 (1) Coupure, 235 

5. Algemene bodemkunde ( 1 e deel) .... L. DE LEENHEER 10!-llt Coupure, 235 
' ·-----

5' Praktische oefeningen over algemene ho· 14-18 (2) 
demkunde .... . . . ...... L. DE LEENHEER (*) Coupure, 235 

.... 

6. Bibliografische opzoekingen ·en opstellen 
rapporten .... . . . . ..... drie namiddagen in de 2e semester Cougure, 235 

7. Hydraulica ( 1 e deel) . . . ...... G.A. HEYNDRICKX 8! 9! (1) Cougure, 235 

8. Organische sc.heikunde .(1 e deel). . . . . N. SCHAMP 12-13 (2) 9!-10!(1) Coupure, 235 

10-12 8!-10! 
8' Praktische oefeningen over organische ( 1) (3) ( 1) (3) 

scheikunde (Ie deel) ......... N. ScHAMP 14-18 13-18 Coupure, 235 
( 1) (3) ( 1) (3) 

9. Algemene plantenteelt . . ....... M. SLAATS 12-13 (1) 9!-10! (1) Coupure, 235 

(1) eerste halfjaar (2) tweede halfjaar (3) eerste 8 weken (4) ge tot de 15e week (*) om de 14 dagen 1 ~ donderdag 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

1 e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I Plaats 

I I 
10. Enzymenleer ( 1 e deel) . L. V ANDENDRIESSCHE 11-!-121(1) Coupure, 235 

10-!-12 (22J __ 1101-12 (1) Coupure, 235 
I I 1--------

R. VAN pAR IJS 11. Biochemie (1 e deel) . 

11' Praktische oefeningen over biochemie ( 1 e 
deel) . . . . . . . . . . . . . . . . I R. VAN PARIJS 

15-18 (1) 
14-17 (2) Coupure, 235 

12. Biometrie . . . . . . . . . .... I G. VANSTEENKISTE 18-19 ( 1) Coupure, 235 

18-19 ( 1) 10-!-111(2) Coupure, 235 

111-12 (1) I I Coupure, 235 
10-!-111(2) 

12' Praktische oefeningen over biometrie. I G. VANSTEENKISTE 
~ 1-------
g: 113. Mikrobiologie . . . . . . . . . . IJ. VoETS 

I I I 114-18 (1) 1 I Coupure, 235 
I 

13' Praktische oefeningen over mikrobiologie IJ. VoETS 

1) - eerste half) aar (2) tweede half)aar 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

. 2e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

1. Theoretische en fysische scheikunde (2e 
deel) . . . . . .. L. BAERT 12-13 p) 

1 ' Praktische oefeningen over theoretische en 
fysische scheikunde (2e deel) .. L. BAERT 14-16 (2) 

2. Algemene analytische scheikunde (2e deel) A. COTTENIE 9!-10!(1) 
I 

2' Praktische oefeningen over algeméne ana- 10!-13 
lytische scheikunde (2e deel) .. A.COTTENIE ( 1) (+) 

14-17 
(1) (+) 

3. Bijzondere en toegepaste analytische schei- 9-10 (1) 
kunde ( 1 e deel) . . . . . A.COTTENIE 81-9! (2) 

3' Praktische oefeningen over bijzondere en 
14-I8 (2) toegepaste analytische scheikunde (Ie deel) A. CoTTENIE 

4. Melkkunde, zuivel- en voedingsvettentech-
II-I2 (I) 9!-10!(2) nologie (1 e deel) . .. . H. HENDRICKX 

4' Praktische oefeningen over melkkunde, 
zuivel- en voedingsvettentechnologie (Ie . I4-18 
deel) . . .. H. HENDRICKX (I) (+) 

5. Fundamentele technologie (Ie deel) GERM. HEYNDRICKX 11-I2 (1) 8t-9t (2) 

5' Praktische oefeningen over fundamentele 9!-12! 
technologie ( 1 e deel) . GERM. HEYNDRICKX (2) (4) 

6. Fytofarmacie (Ie deel) . .. R. KIPS 8!-9! (1)" 10!-12! 
(1) (3) 

-
(I) u (2) (+) (3) ~e tot I5e week (4) 

... 

I zakTdag I Plaat!!!s 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 2_35 

Coupure, ~35 

Coupure, ~35 

Coupure, ~35 

Coupure, 2.:35 

·Coupure, 2 35 

Coupure, 2 35 

Coupure, 2 35 

Coupure, 2~5 
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•' FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

ze Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 
~ 

Leergangen 
I 

Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag I 
6' Praktische oefeningen over fytofarmacle 

8!-13 
(2) (5) 

(1 e deel) . . ........ . .. R. KIPS 14-17 
(2) (5) 

7. Algemene voedings- en dieetleer . .. j. MARTIN 11!-12!(2) 8!-10!(1) 

8. Organische scheikunde (2e deel) . .. N. SCHAMP 10-11 (1) 10!-11!(2) 

8!-12 
8' Praktische oefeningen over organische 14-18 ( 1) (3) 14-17! 

scheikunde (2e deel) . . . . . . ... N. ScHAMP ( 1) (3) 14-18 ( 1) (3) 
( 1) (3) 

9. Mikro~copische ontleding en mikrochemie 
(1 e deel) .............. ]. VoETS 9!-10-t 

9' Praktische oefeningen over mikroscopische 14-18 
ontleding en mikrochemie ( 1 e deel) ]. VoETS ( 1) (3) 

10. Toegepaste mikrol?iologie (1 e deel) ... ]. VoETS 8!-9! 

1 0' Praktische oefeningen over toegepaste mi- 14-18 8t-12t 
krobiologie ( 1 e deel) ...... . . . ]. VoETS (1) (+) (1) (+) 

11. Industriële gistingen (1 e deel) . . ... A. WILSSENS 10!-12!(1 ) 

11' Praktische oefeningen ':>ver industriële gis-
tingen (1 e deel) . . . . . . . . ... A. WILSSENS 14-18 (1) 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (+) = 1 e tot se week (3) = ge tot 15e week (5) = 1 e tot 6e week 

Plaats 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

I 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 
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FACUL TElT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

( 3e Proef ingenieur voor de scheikunde en d~ landbouwindustri~ën 

\ Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag 

J. CURSUSSEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
VAKKEN 

1. Organische scheikunde (3e deel) . N. ScHAMP 15-16 (1 ) 8!-9! (1) 

2. Fytofarm~cie (2e deel) R. KIPS 11-12 (1) 

3. Fundamentele technologie (2e deel) . GERM. HEYNDRICKX 9!-10!(2) 
- - ----

3' Praktische oefe~ingen over fundamentele 10!-12! 
technologie (2e deel) . GERM. HEYNDRICKX (2) (++) 

4. Nijverheidsnatuurkunde (partim : koelpro-
cessen, luchtconditionering, droogprocessen) P. MOERMAN 13!-15( 1) 

5. Nijverheidsnatuurkunde (partim : warmte-
11!-12!(1) overdracht) . GERM. HEYNDRICKX 

6. Melkkunde, zuivel- en voedingsvettentech-
nologie (2e deel) . H. HENDRICKX 10!-11!(1 ) 9!-10!(1) 

6' Praktische oefeningen over melkkunde, zui- 10!-12! 
vel- en voedingsvettentechnologie (2e deel) H. HENDRICKX (2 ) (4) 

7. Nijverheidsorganisatie. N. 14-16 (2) 

IJ. GRONDIGE STUDIE VAN DE FUNDAMENTELE -
EN TOEGEPASTE ASPECTEN VAN EEN DER 
HIERNA VERMELDE VAKKEN OF VAN DE 

I 
TECHNOLOGIE VAN EEN LANDBOUWNIJ-

I 
VERHEID: 
Eén of meer cursussen uit deze vakken, 

( 1) = eerste half) aar (2) = tweede halfjaar (++) eerste 8 weken (4) = ge tot 15e week 

I zarerdag I Plaats 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

3e Proef ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën 

Leergangen 

naar keuze vast te stellen in gemee.n
schappelijk overleg met de promotor van 
het werk van einde van studiën, omvat
tende ongeveer 355 uur. 
Vak: Theoretische en fysische schei-

kunde ........ . 
Analytische scheikunde 
Organische en biologische schei-
kunde ........... . 
Landbouwscheikunde en land
bouwnatuurkunde . 
Industriële biologie en industriële 
mikrobiologie . . . . . · 
Industriële natuurkunde 
Ingenieurstechnieken. 
Technologie en bedrijfsleiding van 
de landbouw- en voedingsnijver
heden 

Titularis I maandag ' 'dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zaterdag l 

dagen en uren later te bepalen 

Plaats 

Coupure, 235 

1-- I 1-- 1---------11 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

I Aggregaat H.S.O. Landbouwwetenschappen 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zawdag I .J>laats 

1. De bijzondere methodenleer der vakken die 
voorkomen op het programma der inrich-
tingen van het hoger technisch onderwijs 
(landbouwonderwijs) (*) A. COTTENIE 18-19 (1) 16-17 (2) Coupmre, 235 

2. De algemene methodenleer (tweejaarlijkse 
' cursus) (niet in 1970-71) A. ·COTTENIE Coupmre, 4:15 

3. De organisatie en methoden van het tech-
nisch onderwijs (*) w. DE COSTER 17-18 Coupmre, 235 

4. De proefondervindelijke opvoedkunde (*) . R. VERBIST 17-18! H. Dc.mantl., 1 

5. De geschiedenis der opvoedkunde (twee-
jaarlijkse cursus) (**). R. PLANCKE 

~ 
17-19 Bland:::ijnberg, 2 

# 

I I 

r 

.. 
' 

(1) = eerste halfjaar (2) = tweede halfjaar (*) = te volgen door vijfde jaar (**) = te volgen door de studenten van het vierde en het -vijfde jaar 



FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
·-

Speciale studiën in de fytofarmacie en de fytiatrie 

Leergangen Titularis I maandag I. dinsdag I woensdag I donderdag I 
1. De insekten- en fytopathologische ecologie 

(partim : de insektenecologie) . . . . I A. G ILLARD 17-18 (1) 
--

2. De insekten- en fytopathologische ecologie 
(partim: fytopathologische ecologie) . . . IJ. VAN HoLDER 11-12 (1) 

--
3. Grondige. studie van de chemi.sche stoffen, 

gebruikt in de fytofarmacie . . . . . . . I R. KIPS 15-16t (1) 

4. Werkingswijze van de pesticiden (partim: 
14-15 (1) insecticiden). . . . . . . . . . . . . . I A. GILLARD 

~ I 1--------
5. Werkingswijze van de pesticiden (partim: 

herbiciden) . . . . . . . . . . . . . . IJ. STRYCKERS 

6. Werkingswijze van de pesticiden (partim : 
bactericiden) . . . . . . . . . . . . . IJ. VoETS 

7. Werkingswijze van de pesticiden (partim : 
fungiciden) .............. IJ. VAN HoLDER 

8. Rendering van de fytofarmaceutische be-
handelingen ............ IR. KIPS 

9. Fabricatie en controle van de pesticiden. . I R. KIPS 

9' Praktische oefeningen over fabricatie en 
controle van de pesticiden . . . . . . . I R. KrPs 

( 1) eerste half) aar 

8-9! (1) 

I 

--

9-10 (1) 

14-15 (1) 

15-16! 
( 1) (+) 

I 

10-11 (1) 

11-12 (1) 

(+) = 5 weken 

I I 

I 

vrijdag I zarerdag I Plaats 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 

Coupure, 235 



INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM 
'JÖÖ Ö ELINOSSAMENWERKING 

(opgericht bij K.B. dd. 24.3.1967) 

OvERZICHT VAN DE STUDIEN 

Het centrum verleent het diploma en de wetenschappelijke graad van 
licentiaat en van doctor in de ontwikkelingssamenwerking . . 

De licentie in de ontwikkelingssamenwerking kan behaald worden in 
één van de volgende gespecialiseerde richtingen : 

1. Psychologie en psycha-sociologie; 
2. Ontwikkelingsplanning en -economie; 
3. Geologische wetenschappen; 
4. Geneeskunde met inbegrip van menselUke voedingsproblemen: 

a. Tropische geneeskunde; 
b. Colleges en praktica, in bijzonder aspecten van de geografische patho-

logie; · 

5. Biologie; 
6. Landbouwwetenschappen; 
7. Opvoedkunde; 
8. V eeteelt en diergeneeskunde; 
9. Publieke administratie; 

10. Toegepaste wetenschappen. 
De Raad van Beheer zal elk jaar bepalen welke richtingen in de loop 

van het volgende academisch jaar zullen onderwezen worden. 
De graad van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking wordt behaald 

na een enig examen en na één jaar studie. 
Het examen ter verkrijging van de graad van doctor in de ontwikkelings

samenwerking kan worden afgelegd in één van de hierboven vermelde ri~h-
tingen. · 

Dit examen omvat het indienen van een oorspronkelijk proefschrift, al 
dan niet gedrukt, en van drie door de examencommissie 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. · 

TOELATINGSVOORW AARDEN 

Tot het examen voor de graad van licentiaat in de ontwikkelingssamen
werking worden toegelaten, degenen die houder zijn van een Belgisch diploma 
van licentiaat, doctor, apotheker of ingenieur of van één met die graden krach
tens wettelijke bepalingen gelijkgesteld buitenlands diploma dat overeenkomt 
met de richting waarin de examinandus het examen wenst af te leggen. 

Tot het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking worden de houders 
van het diploma van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking toegelaten. 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -
Licentie in de ontwikkelingssamenwerking 

Leergangen I Titularis I ~aandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I Plaats 

GEMEENSCHAPPELIJK BASISPROGRAMMA : --
I. De organisatie van de ontwikkelingssamen-

werking, politieke aspecten en publieke \ 

administratie A. VAN BILSEN 30 uur/jaar 
2. Algemene psychologische, sociologische en 

psycho-antropologische aspecten van de 
w. DE COSTER ontwikkelingssamenwerking . . . . . . . 30 uur/jaar 

3. Economie en problemen van economische 
A. VLERICK 30 uur/jaar 

J 
ontwikkeling . . 

Faculteit van de 
4. Landhmshoudkunde der ontwikkelingslan- Landbouwwet. 

den, deel I L. DE WILDE / 15 uur/jaar Coupure, 235 
5. Pedagogische aspecten en opleidingspro-

biemen. R. PLANCKE 8 uurfjaar 
6. Hygiënische, nutritionele en medische pro-

K. VUYLSTEEK 7 uur/jaar biemen. 
' 

GESPECIALISEERD GEDEELTE: 
Eén specialisatie die respectievelijk overeen-
stemt met de door de examinandus gekozen 
richting: . 

{ 120 uur/jaar I. Psychologie en psycho-sociologie . . theorie 
. . . . . . . . . . . . . . . oefeningen N. 120 uurf.jaar 

2. Ontw~kkelingsplanning en -economie . N. 260 uur/jaar 
3. Geologische wetenschappen . . theorie { 315 uurjjaar ... 

. oefeningen N. 710 uur/jaar 
4. Geneeskunde met inbegrip van menselijke Instituut voor voedingsproblemen : 

. theorie { 247 uur/jaar Trop. geneesk. a. Tropische geneeskunde . 
. oefeningen N. 125 uurjjaar "Prins Leopold" .......... te Antwerpen b. Colleges en praktica, in bijzonder aspec-

ten van de geografische pathologie . . . 100 uur/jaar + 3 maanden stage enA.Z. 



~ 
~ 
~ 

INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Licentie in de ontwikkelingssamenwerking \ 

Leergangen I Titularis I maandag I dinsdag I woensdag I donderdag I vrijdag I zarerdag I Plaats 

I 

5. Biologie. . theorie { 120 uur/jaar 
. oefeningen N. 180 uurjjaar \ 

6. Landbouwwetenschappen . .. . N . 540 uurjjaar Faculteit van de 
Landbouwwet. 

, Coupure, 235 
r 

7. Opvoedkunde . N. - 270 uur/jaar 

8. Veeteelt en diergeneeskunde. . N . 150 uur/jaar 

9. Publieke administratie N. 
' 

75 uur/jaar .. 
I 0. Toegepaste wetenschappen N. 610 uur/jaar 

.... 

' 
; 

De gespecialiseerde richtingen die in het academisch jaar 1970-1971 zullen gedoceerd worden, zullen later worden bepaald. 
Alvorens tot het enig examen, dat pas kan worden afgelegd na tenminste één jaar studie, en dat niet mag worden gesplitst, te worden toegelaten 
moéten de examinandi het bewijs leveren van een behoorlijke kennis van de Franse en van de Engsele taal, 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 ondçrwerp behoort tot een vraagstuk van de gekozen richting. Dit werk 
moet aan de examencommissie op de door haar vastgestelde datum worden voorgelegd. 



DEEL II 

POSTGRADUATE 
EN POSTUNIVERSITAIRE CYCLUSSEN 

Bij gebrek ·- tot op heden - aan een welomschreven bepaling van wat een post
graduate of postuniversitaire cyclus is, werd hier als criterium aangenomen : alle 
cyclussen die tenminste éGn studiejaar in beslag nemen voor het volgen en waarvan 
het bezit van een universitair einddiploma vereist is. 
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

1. De licentie in het sociaal recht: (opgericht bij K.B. dd. 12-9-1962). 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van het wettelijk ~f wetenschappe
lijk diploma van doctor in de rechten. 

Studieprogramma: cf. pag. 154. 

Duur der studie: 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 
Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig examen (twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten het weten
·schappelijk diploma van licentiaat in het sociaal recht uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Rechtsge
leerdheid, Universiteitstraat 14, Gent- Tel. 25.03.23. 

2. De licentie in het Europese recht: (opgericht bij besluit van de 
Raad van Beheer dd. 12-10-1966). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde 
·diploma's : 
1. wettelijk of wetenschappelijk diploma van doctor in de rechten; 
2. licentiaat in de staatswetenschappen; 
3. licentiaat in de bestuurswetenschappen; 
4. licentiaat in de diplomatieke wetenschappen. 

Studieprogramma: d. pag. 155. 

Duur der studie : 1 jaar. 
Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig examen, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van 
licentiaat in het Europese recht uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Rechtsge
leerdheid, Universiteitstraat 14, Gent - Tel. 25.03.23. 
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HOGER INSTITUUT VOOR STEDEBOUW, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING 

(opgericht bij K.B. dd. 24-7-1964). 

De licentie in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een wettèlijk of wetenschap
pelijk diploma dat een universitaire studie van tenminste vier jaren bekrachtigt 
en dat uitgereikt werd door een Belgische Universiteit of daarmede gelijk
gestelde inrichting voor hoger onderwijs. 

Studieprogramma: cf. pag. 162 en 163. 

Duur der studie.: 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 
Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig examen (twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten het 
wetenschappelijk diploma van licentiaat in de stedebouw, ruimtelijke ordening 
en ontwikkeling uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het Hoger Instituut voor 
Stedebouw, Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling, Universiteitstraat 14, 
Gent - Tel. 25.03.23. 
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FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

1. De licelltie in de bodemkartering: (opgericht bij K.B. dd. 8-5-
1964). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde 
wettelijke of wetenschappelijke diploma's : 
1. licentiaat in de aardrijkskundige wetenschappen; 
2. ·licentiaat in de aard- en delfstofkundige wetenschappen; 
3. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 
4. licentiaat in de dierkundige wetenschappen; 
5. licentiaat in de plantkundige wetenschappen; 
6. burgerlijk ingenieur; 
7. landbouwkundig ingenieur; 
8. ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

Studieprogramma : cf. pag. 224. 

/ 

Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 
het enig examen, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van 
licentiaat in de bodemkartering uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het « International training 
centre for post-graduate soil scientists », Rozier 6, Gent - Tel. 23.38.21. 

2. De licentie in de moleculaire biologie (opgericht bij besluit van 
de Raad van Beheer dd. 12-10-1966). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde 
wettelijke of wetenschappelijke diploma's : 
1. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de dierkundige wetenschappen; 
3. licentiaat iJ?- de plantkundige wetenschappen; 
4. burgerlijk scheikundig ingenieur; 
5. scheikundig ingenieur; 
6. ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

Studieprogramma : cf. pag. 225 en 226. 

Duur der studie : 2 jaar. 
Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig examen (twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten het wet-en
schappelijk diploma van licentiaat in de moleculaire biologie uitgereikt. 

Aanvullende in.lichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. L. VANDENDRIESSCHE, 

K.L. Ledeganckstraat 35, Gent - Tel. 22. 78.20. 

3. Verder worden in de Faculteit van de Wetenschappen een 
aantal vrije cursussen op postgraduaat niveau gehouden. 

Tijdens het academisch jaar 1970 -1971 worden voorzien: 
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Prof. Dr. M. ANTEUNIS: Praktische oefeningen in de NMR spectroscopie: 
1~ uur; 
Prof. Dr. J. DE LEY: De microbiologie: 22 %uur; 
Prof. Dr. R. MERTENS : De stabiliteit van dynamische stelsels : 22 %; 
Prof. Dr. F. SNACKEN: Luchtfoto-interpretatie: 22 %uur; 
Prof. Dr. G. VAN DER KELEN: Chemische spectroscopie: 15 uur; 

Kwantumchemie: 7 %uur; 
Prof. Dr. M. V ANDEW ALLE : Praktische oefeningen in de UV spectro
scopie : 10 uur; 
Prof . . Dr. M. VERZELE: Scheidingsmethoden in de organische chemie en 
h-q.n toepassingen : 15 uur; 

- Geassocieerd hoogleraar Dr. G. jACOBS: Roosterdefecten in ionaire 
kristallen : 30 uur; 

- Docent Dr. E. BoESMAN: Groepentheorie met toepassing op de fysica 
van de vaste stof : 30 uur; 
Geassocieerd docent Dr. ]. DEMUYNCK : Nucleaire elektronica en instru
mentatie: 15 uur; 
Geassocieerd docent Dr. G. RoBERECHT: Quantatheorie van het magne
tisme: 15 uur; 
Geassocieerd docent Ir. J. VENNIK: Halfgeleiders : 30 uur; 
Faculteitsgeaggregeerde Dr. P. PHARISEAU : Algemene quantun1theorie 
van de vaste stof : 30 uur; 

__,;..,. Werkleider Dr. E. CLAEYS: Kwantumchemie: 7 %uur; 
- Werkleider Dr. R. DAMS: Analytische chemie in verband met water-

en luchtpollutie : 7 % uur; 
- Werkleider Dr. D. DE SoETE: Nukleaire scheikunde: 22 %uur; 
- Werkleider Dr. E. GoETHALs: Chemie der hoogpolymeren: 10 uur; 
- Werkleider Dr. D. VAN DE VoN.DEL: Kwantumchemie: 7 %uur; 
- Eerstaanwezend assistent Dr. F. CARDON : Elektrische eigenschappen van 

isolatoren : 30 uur; 
Eerstaanwezend assistent Dr. L. FIERMANS : Roosterdefecten in half
geleiders : 30 uur; 
Eerstaanwezend assistent Dr. ]. ÜP DE BEECK: Ordinator toepassingen 
in de chemie : 22 % uur; 
Eerstaanwezend assistent Dr. E. TEMMERMAN: Moderne voltametrische 
methoden : 7 % uur; 
Eerstaanwezend assistent Dr. H. THUN: Elektrochemie in niet waterig 
milieu : 10 uur; 
Eerstaanwezend assistent Dr. E. VANDEN BERGHE: Chemische spectro
scopie : 7 % uur; 
Eerstaanwezend assistent Dr. F. VERHEEST: Kinetische plasmatheorie: 
formalisme van Prigogine-Balescu: 22 % uur; 

- Assistent Dr. R. DELANGHE: Lineaire topologische ruimten II: 22 %uur; 
- Assistent Dr. C. HEYDE: Kernstructuur en kernkrachten: 15 uur; 

Dr. R. GrJBELS, medewerker I.I.K.W.: Geochemie: 22 %uur; 
- Dr. K. HELBIG, Texaco-Belgium: Geofysische prospectie: 30 uur. 
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FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE 

1. Getuig~chrift vlln çp~üiltli~t. 
De Faculteit der Geneeskunde en Farmacie kent getuigschriften van 

specialist . op verschillende gebieden toe aan houders van het diploma van 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde, die gedurende bepaalde tijd 
als full-time assistent werkzaam zijn geweest in de hierna vermelde diensten 
en voldoening hebben geschonken. Het aantal op te leiden kandidaten is 
·beperkt en de toestemming van de hoogleraar-hoofd van dienst wordt voor 
ieder geval' afzonderlijk vereist. De duur van het full-time assistentschap 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 klinische scheikunde) : 4 jaar; 
Beroepsziekten: diploma van geneesheer-hygiënist, afdeling arbeids-

geneeskunde na 5 jaar inwendige geneeskunde; 

Chirurgie: 6 jaar; 
Neurochirurgie: 3 jaar na 1 jaar neurologische wetenschappen en 1 

jaar algemene heelkunde; 
Plastische chirurgie: 3 jaar na 3 jaar algemene heelkunde; 
V er loskunde-gynaecologie: 6 jaar; 
Kindergeneeskunde: 4 jaar; 
Orthopedie: 3 jaar, na 2 jaar algemene heelkunde: 
Urologie: 6 jaar, die tot 4 jaar worden herleid indien de kandidaat reeds 

op het gebied der algemene heelkunde werd opgeleid geduren
de 2 jaar; 

Oogziekten: 3 jaar; 
Oor-, neus- en keelziekten: minimum 4 jaar; 
Radiodiagnose: 3 jaar; 
Radiotherapie: 3 jaar; 
Radiodiagnose en -therapie: 5 jaar; 
Cardiologie: 4 jaar waarvan 1 jaar inwendige geneeskunde; 
Fysicatherapie: 3 jaar; 
Reu~atologie: 4 jaar, waarvan 1 jaar iljiwendige geneeskunde; 
Neurologie: 3 jaar; 
Psychiatrie: 3 jaar; 
Neuro-psychiatrie: 5 jaar; 
Dermatologie: 4 jaar; 

I 

Klinische biologie: (partim: anatomo-pathologie) : 4 jaar - af te 
· spreken met de betrokken professor; 
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Stomatologie: 4 jaar, waar~an 1 jaar licentie in de tandheelkunde. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het Academisch Ziekenhuis, 
De Pintelaan 115 te Gent, bij de hoogleraar-hoofd van dienst van de kliniek 
waar de specialisatie kan verworven worden (Tel. 22.5 7.41). 

2. Getuigschrift van de specialisatiestudiën in de anesthesiologie: 
(opgericht bjj K.B. dd. 1-6-1954). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 
Studieprogramma: cf. pag. 251. 

Duur der studie : 2 jaar. 
Finaliteit: na het slagen voor het enig examen en na het vervullen van 

de stages, wordt aan de kandidaten het getuigschrift van de specialisatiestudiën 
in de anesthesiologie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het Academisch Ziekenhuis, 
De Pintelaan 115, Gent- Tel. 22.57.41. 

3. De graad van geneesheer-hygiënist: (opgericht bij K.B. dd. 
15-6-1956 en gewijzigd bij K.B. dd. 21-9-1966 en bij besluiten van de Raad 
van Beheer dd. 8-12-1965 en 17-1-1968). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschap
pelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 

Studieprogramma: ·cf. pag. 252, 253, 254, 255, 256 en 257. 

Duur der studie : 1 jaar. 
Finaliteit: na het slagen voor het enig exa:t;nen wordt aan de kandidaten 

het wetenschappelijk diploma van geneesheer-hygiënist, (afdeling A, B, C, 
, D of E) uitgereikt. ' 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. K. VuYLSTEEK, 

]. Kluyskensstraat 23, Gent - Tel. 23.41.62. 

4. De graad van licentiaat in de arbeidsgeneeskunde: (opgericht 
bij besluit van de Raad van Beheer dd. 16.7.1969). 

T~elatingsvoorwaarden: houder zijn van het wete'nschappelijk diploma 
van geneesheer-hygiënist, afdeling arbeidsgeneeskunde. 
Studieprogramma : cf. pag. 258. 

Examen : het examen voor het behalen van de wetenschappelijke graad 
van licentiaat in de arbeidsgeneeskunde omvat het indienen en het verdedigen 
van een proefschrift over een door de examencommissie aangenomen onder
werp. Het examen kan pas worden afgelegd één jaar na het behalen van het 
wetenschappelijk diploma van geneesheer-hygiënist, afdeling arbeidsge
neeskunde. 
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Finaliteit: na het slagen voor het exaJUen wordt aan de kandidaten het 

wetenschappel~k diploma van licen itH\~ in g~ arbuid~6ûlluC~KUlldC uit[Cfcikt. 
Aanvullende · inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. K. VuYLSTEEK, 

]. Kluyskensstraat 23, Gent - Tel. 23.41.62. 

5. De graad van licentiaat in de sportgeneeskunde (opgericht bij 
besluit . van de Raad van Beheer dd. 20 mei 1970). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappe
lijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. 
Studieprogramma : cf. pag. 259. 

Duur der studie : 1 of 2 jaar. 

Finaliteit: na het slagen voor het enig examen en na het indienen van een 
verhandeling over een vraagstuk dat bij de gedoceerde cursussen behoort, 
wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de 
sportgeneeskunde uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen te bekomen bij Prof. Dr. R. CLAEYs, Water
sportlaan 2, Gent - Tel. 23.50.35. 

6. De graad van industrie-apotheker: 
(opgericht bij K.B. dd. 12-9-1962 en gewijzigd bij ·besluit van de Raad van 
Beheer dd. 14-6-1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van apotheker~ / 

Studieprogramma: cf. pag. 268 en 269. 

Duur der studie : 1 jaar. 
. Finaliteit : na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten 

het wetenschappelijk getuigschrift van industrie-apotheker uitgereikt. 

AanvulJende inlichtingen: te bekomen op het farmaceutisch instituut, 
Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 115, Gent - Tel. 22.57.41. 

7. De graad van apotheker-specialist in de analyse van genees
middelen: (opgericht bij K.B. dd. 12-9-1962 en gewijzigd. bij besluit van 
de Raad van Beheer dd. 14-6-1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappe-
lijk diploma van apotheker. · 

Studieprogramma: cf. pag. 270. 

Duur der studie: 1 jaar. 
Finaliteit: na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten 

het wetenschappelijk getuig$chrift van apotheker-specialist in de analyse van 
geneesmiddelen uitg~reikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het farmaceutisch instituut, 
Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 115, Gent - Tel. 22.57.41. 

-482- . 



. 8. De graad van apotheker-specialist in de medische analyse: 
.(opgericht bij K.B. dd. 12-9-1962 en gewijzigd bij besluit van de Raad 
van Beheer dd. 14-6·1967). , · 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschap
pelijk diploma van apotheker. 

Studieprogramma: cf. pag. 271 en 272. 

Duur der stu~ie· : 2 jaar. 
Finaliteit: na het slagen voor het enig examen en het volbrengen van de 

stage, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk getuigschrift van 
apotheker-specialist in de 'medische analyse uitgereikt. . 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het farmaceutisch instituut, 
Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 115, Gent - Tel. 22.57.41. 

I 

9. Specialisatie in de toxicologische ontledingen: (opgericht bij 
besluit van de Raad van Beheer dd. 9-10-1968). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wetenschappelijk diploma 
van apotheker- specialist: in de medische analyse. 
Studieprogramma: cf. pag. 274. 

Duur der studie: 1 Jaar. 
Finaliteit : na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten 

. het wetenschappelijk getuigschrüt van specialisatiestudie in de toxicologische 
ontledingen uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het farmaceutisch instituut. 
Academisch Ziekenhuis~ De Pintelaan 115, Gent -Tel. 22.57.41. 

10. De graad van apotheker-specialist in de radioaktievegenees
middelen en radioprotectie: (opgericht bij besluit van de Raad van Beheer 
dd. 11-09-1968). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van apotheker. 

Studieprogramma: cf. pag. 273. 
Duur der studie : 1 jaar. . 
Finaliteit: na het slagen voor het enig examen, wordt aan de kandidaten 

het wetenschappelijk getuigschrift van apotheker-specialist in de radioactieve 
geneesmiddelen en radioprotectie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op het farmaceutisch instituut, 
Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 115, Gent - Tel. 22.57.41. 
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HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 

1. De licentie in de bijzondere lichamelijke opvoeding: (opgericht 
bij besluit van de Raad van Beheer dd. 8-2-1967). 

Toelatingsvoorwaarden :. houder zijn van het diploma van licentiaat in 
de lichamelijke opvoeding. 

Studieprogramma: cf. pag. 284. 

Duur der studie : 1 jaar. 
Finaliteit : na het slagen voor het enig examen en na het vervullen van 

de stages, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van licen
tiaat in de bijzondere lichamelijke opvoeding uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het Hoger Instituut voor 
Lichamelijke Opvoeding, Watersportlaan 2, Gent - Tel. 23.50.35. 
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CENTRUM VOOR BIOCHEMIE 

(opgericht bij R.B. dd. 25-7-1945 en gewijzigd bij K.B .. dd. 10-7-1953). 

1. De licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie 
in de biologie. 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een van de hierna vermelde 
wettelijke of wetenschappelijke diploma's : 
1. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de dierkundige wetenschappen; 
3. licentiaat in de plantkundige wetenschappen; 
4. apotheker; 
5. doctor in de veeartsenijkunde; 
6. ·doctor in de genees-, heel- en verloskunde;. 
7. ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

Studieprogramma : cf. pag. 287 en 288. 

Nota: 
De licentiaat in de scheikundige wetenschappen wordt vrijgesteld over 

de vakken 1 en 2. 
De apotheker. wordt vrijgesteld over de vakken 1, 2, 4 en 5. 
De ingenieur N oor de scheikunde en de landbouwindustrieën wordt 

vrijgesteld over het vak 2. 
De doctor in de genees-, heel- en verloskunde 
De doctor in de veeartsenijkunde 
De licentiaat in de dierkundige wetenschappen 

'} worden 
vrijgesteld over 
het vak .5. 

Duur der studie : 1 jaar. 
Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig e4amen wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van 
licentiaat in de bio~hemische wetenschappen met specialisatie in de biologie 
uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingcri : te bekomen op het Centrum voor Biochemie, 
Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 115, Gent - Tel. 22.57.41. 

2. De licentie in de biochemische wetenschappen met specialisatie 
in de technologie. 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde · 
wettelijk~ of wetenschappelijke diploma's .: 
1. licentiaat in de scheikundige wetenschappen; 

. 2. apotheker; 

3. ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën. 

Studieprogramma: cf. pag. 289 en 290. 

Nota: 
De licentiaat in de scheikundige wetenschappen wordt vrijgesteld over 

de vakken 1 en 2. 
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De apotheker wordt vrijgesteld over de vakken 1 en 3. 

DuuF d~f Ytudi~! 1 j~~F. 
Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het ènig examen wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma 
van licentiaat in de biochemische wetenschappen met specialisatie in de 
technologie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op het Centrum voor Biochemie, 
Academisch Ziekenhuis, De Pintelaan 115, Gent- Tel 22.57.41. · 
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

1. De graad van luchtvaart- en automobielbouwkundig ingenieur: 
(opgericht bij K.B. dd. 30-8-1963 en gewijzigd bij de besluiten van de Raad 
van Beheer dd. 8-12-1965 en 11-1-1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het diploma van burgerlijk 
ingenieur of van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graad, 
met uitzondering van het diploma van burgerlijk scheikundig jngenieur en 
van burgerlijk ingenieur architect. 

Studieprogramma : d. pag. 360. 

Duur der studie : 1 jaar. 
Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig examen wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma 
van luchtvaart- en automobielbouwkundig ingenieur uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen, J. Pla
teaustraat 22, Gent - Tel. 23.38.21. 

2. De graad van aardkundig ingenieur: (opgericht bij K.B. dd. 
30-8-1963 en gewijzigd bij de besluiten van de Raad van Beheer dd. 8-12-1965 
en 11-1-1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna venhelde 
diploma's, of van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden: 
1. Burgerlijk mijningenieur; 
2. Burgerlijk bouwkundig ingenieur, mits het slagen voor een aanvullend 

examen over de « mijnbouw ». 

Studieprogramma: cf. pag. 361. 

Duur der studie: 1 jaar. 
Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig examen, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma 
. van aardkundig ingenieur uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen, J. Pla
teaustraat 22, Gent - Tel. 23.38.21. 

3. De graad van ingenieur in de nucleaire wetenschappen: (op
gericht bij K.B. dd. 30-8·1963 en gewijzigd bij 1 de besluiten van de Raad 
van Beheer dd. 8-12-1965 en 11-1-1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde 
diploma's, of van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden: 
1. burgerlijk scheikundig ingenieur; 

2. burgerlijk metallurgisch ingenieur; 
'3. butgerlijk elektrotechnisch ingenieur; 
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~. bur~~rlijk w~rktui~kundi~ in~~ni~uP! 
5. burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur. 

Studieprogramma: cf. pag. 362 en 363. 

Duur der studie : 1 jaar. 
Finaliteit : na het indienen van. een · verhandeli~g en na het slagen voor 

het enig examen, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma van 
ingenieur in de nucleaire wetenschappen uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen, J. Pla
teaustraat 22, Gent - Tel. 23.38.21. 

4. De graad van scheepsbouwkundig ingenieur: (opgericht bij 
K.B. dd. 30-8-1963, gew~jzigd bij de besluiten van de Raad van Beheer dd. 
8-12-1965, 11-1-1967 en aangevuld bij het besluit van de Raad van Beheer 
deL 28-6-1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hiernavermelde 
diploma's, of- van de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden : 
1. burgerlijk mijningenieur; 

· 2. burgerlijk bouwkundig ingenieur; 
3. burgerlijk metallurgisch ingenieur; 
4. burgerlijk elektrotechnisch ingenieur; 
5. burgerlijk werktuigkundig ingenieur; 
6. burgerlijk werktuigkundig elektrotechnisch ingenieur; 
7. burgerlijk ingenieur der textielnijverheid. 

Studieprogramma: cf. pag. 364. 

Duur der studie : 1 Jaar. 
Finaliteit: na het slagen voor het enig examen, wordt aan de kandidaten 

het wetenschappelijk diploma van scheepsbouwkundig ingenieur uitgereikt. 
Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen, J. Pla

teaustraat 22, Gent - Tel. 23.38.21. 

5. De graad van elektrotechnisch ingenieur: 

richting A sterkstroom; 
richting B zwakstroom; 
richting C elektrothermie en elektrochemie. 
(opgericht bij ~.B. dd. 30-8-1963, gewijzigd bij de besluiten van de Raad 
van Beheer dd. 8-12-1965, 11-1-1967 eri aangevuld bij besluit van de Raad 
van Beheer dd. 28-6-1967). 

Toelatingsvoorwaarden: 
A. Voor de richting A en B: houder zijn van het diploma van burgerlijk 

ingenieur of de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graad. 
B. Voor de richting C : houder zijn van een van de hierna vermelde 

diploma's of de daarmee overeenstemmende wetenschappelijke graden : · 
1. burgerlijk s'cheikundig ingenieur; 
2. burgerlijk metaalkundig ingenieur. 

Studieprogramma: cf. pag. 365, 366 en 367. 
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Duur der studie: 1 jaar. 
Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig examen, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma 
van dektratechnisch ingenieur, met specialisatie in één van de 3 richtingen, 
uitgereikt. · 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen; J. Pla
teaustraat 22, Gent _,_ Tel. 23.38.2 L 

6. De graad van ingenieur in de telecommunicatietechnieken: 
(opgericht bij besluit van de Raad van Beheer van 11 september 1968) 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een diploma van één der wette
lijke academische graden van burgerlijk ingenieur of van eeri met die graden 
overeenstemmend wetenschappelijk diploma. 
Studieprogramma: cf. pag. 368. 

Duur der studie: na het indienen van een werk over een onderwerp dat 
betrekking heeft op een van de vakken die deel uitmaken van de leerstof, en 
na het slagen voor het enig examen, wordt aan de kandidaten het wetenschap
pelijk diploma van ingenieur in de telecommunicatietechnieken uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Speciale Scholen, J. Pla
teaustraat 22, Gent - Tel. 23.38.21. 

7. De graad van ingenieur in de bouwmechanica: (opgericht bij 
besluit van de Raad van Beheer van 12 februari 1969). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het diploma van burgetlijk 
bouwkundig ingenieur of van burgerlijk ingenieur architect. 

Studieprogramma : · cf. pag. 369 en 3 70. 

Duur der studie: na het indienen van een werk over een onderwerp dat 
betrekking heeft op een der cursussen die deel uitmaken van de verplichte 
leerstof, en na het slagen voor het enig examen wordt aan de kandidaten het 
wetenschappelijk diploma van ingenieur in de bouwmechanica uitgereikt. 

Het enig examen over voormelde leerstof kan pas worden afgelegd na 
tenminste één jaar studie. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op · de Speciale Scholen, J. Pla
teaustraat 22, Gent - Tel. 23.38.21. 
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ÇQ 

1. De speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht: (op
gericht bij besluit van de Raad van Beheer dd. 8-2-1967). 

Toelatingsvoorwaarden: 
1 o houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen (algemeen economische of bedrijfseconomische richting), mits het 
slagen voor een toelatingsexamen. 

2° houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, uitgereikt overeenkomstig de. bepalingen die van kracht waren 
vóór de inwerkingtreding van het K.B. dd. 30-9-1964, mits het slagen voor 
een toelatingsexamen. 

Studieprogramma: cf. pag. 387. 

Duur der studie: i of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 
Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig examen (eventueel twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de accountancy en P-et fiscaal 
recht uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Econo
mische Wetenschappen, Universiteitstraat 14, Gent - Tel. 25. 74.68. 

2. De speciale licentie in de marketing en de distributie: (opge
richt bij besluit van de Raad van Beheer dd. 8-2-1967). 

Toelatingsvoorwaarden: 
1° houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten

schappen, «bedrijfseconomische richting ». 

2° houder zijn van het diploma van licentiaat in de economische weten
schappen, «algemeen economische richting », of van licentiaat in de econo
mische wetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van 
kracht waren vóór de inwerkingtreding van het K.B. dd. 30-9-1964, mits het 
slagen voor een toelatingsexamen. 

Studieprogramma: cf. pag. 388. 

Duur der studie: 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 
Finaliteit: na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig examen (eventueel twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de marketing en de distributie 
uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Economi
sche Wetenschappen, Universiteitstraat 14, Gent- Tel. 25.74.68. 

3. De speciale licentie in de economische statistiek en de econo
metrie: (opgericht bij besluit van de Raad van Beheer dd. 19 juni 1968). 

Toe1atingsvoorwaarden: 

a) de houders. van het diploma van licentiaat in de economische wetenschap
pen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen die van kracht waren vóór 
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de inwerkingtreding van het laatstver melde koninklijk besluit van 30 sep
tember 1964, mits zij slagen voor een examen over "Aanvullingen van 
wiskünde" (facultatieve cursus voor de licentie in de economische weten
schappen - algemeen-economische richting en bedrijfseconomische 
richting); 

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 30 september 1964; 

c) de houders van het diploma van licentiaat in de economische wetenschap
pen, algemeen-economische richting en bedrijfseconomische richting, 
mits zij slagen voor een examen over "Aanvullingen van de wiskunde" 
(facultatieve cursus Yoor de licentie in de economische wetenschappen -
beide richtingen) · 1 

Studieprogramma: cf. pag. 389 en 390. 

Duur der studie: 1 of 2 jaar naar keuze van de examinandus. 
Finaliteit : na het indienen van een verhandeling en na het slagen voor 

het enig examen (eventueel twee examengedeelten), wordt aan de kandidaten 
het wetenschappelijk diploma van licentiaat in de economische statistiek en de 
econometrie uitgereikt. ' 

Aanvullende inlichtingen : te bekomen op de Faculteit van de Econo
mische Wetenschappen, Universiteitstraat 14, Gent - Tel. 25. 74.68. 
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

1. De licentie in de zoötechnie: (opgericht bij besluit van de Raad van 
Beheer dd. 8-3-1967). 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van het wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor in de veeartsenijkunde. 

Studieprogramma: cf. pag. 399. 

Duur der studie : 1 of 2 jaar. 
Finaliteit: na het indienen van een verhandeling e"n na het slagen voor 

het enig examen, wordt aan de kandidaten het wetenschappelijk diploma 
van licentiaat in de zoötechnie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: · te bekomen op de Faculteit van de Dier
geneeskunde, Casinoplein 21, Gent - Tel. 23.37.65. 

2. Postuniversitaire cyclus over: Aktualiteitsproblemen in de pluim-
veepathologie (titularis: A. DEvos). , . 

Programma: 22 Y2 uren theorie en 7 ~uren praktijk (demonstraties). 

Duur van de cvelus : van oktober tot mei. 
,.L 

Uur~egeling: afwisselend de 2e maanqag of de 2e woensdag van elke 
maand telkens van 14 1/4 u. tot 18 u. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Faculteit van de Dier
geneeskunde, Casinoplein 21, Gent -Tel. 23.37.65. 
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FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE 
EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

. I 

1. Tweejaarlijkse cyclus over psychologische, sociale- en expe
rimentele pedagogiek: (titularis R. VEREIST) 

Toelatingsvoorwaarden: houder zijn van een van de hierna vermelde 
diploma's : · 

1. licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de_ beroepsoriëntering en -selectie; 
3. licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen (alle rich-

tingen). 

Programma : 7 5 u. 
Duur van de cyclus: 2 jaar. 
Finaliteit : de kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben, 

bekomen een getuigschrift van postuniversitaire opleiding. 
Aanvullende inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. R. VEREIST, 

Seminarie en laboratorium voor psychologische en experimentele pedagogiek, 
H. Dunantiaan 1, GENT- Tel. 25.66.50. 

Post-graduaatspecialisatie-getuigschriften op het voormeld gebied 
zullen uitgereikt worden aan de kandidaten die, behalve de aangeduide 
cursus, één jaar full-time stage gevolgd hebben en deelgenomen hebben 
aan de seminaries. 

2. Speciale cyclus in de didactiek en didaxologie (geprogram
meerde instructie): (titularis A. DE BLOCK) 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een van de hierna vermelde 
diploma's: 
1. licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de beroepsoriëntering en -selectie; 
3. licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen (alle rich-

tingen). 

Programma : 60 u. 
Duur van de cyclus : 2 jaar. 
Finaliteit : de kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben 

bekomen een getuigschrift van postuniversitaire opleiding. 
Aanvullende inlichtingen : te bekomen bij Prof. Dr. A. DE BLOCK, 

Seminarie en laboratorium voor didactiek, Universiteitstraat 16, GENT -
Tel. 23.13.20. 

Post-graduaatspecialisatie-getuigschriften op het vermeld gebied 
zullen uitgereikt worden aan de kandidaten die, behalve de aangeduide 
cursus, één jaar full-time stage gevolgd hebben en deelgenomen hebben aan 
de seminaries. 
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3. Tweejaarlijkse cyclus in de ontwikkelingspsychologie: genese 
van de persoonlijkheid en beïnvloedingstechnieken: (titularis W. DE 
Co sTER) 

Toelatingsvoorwaarden : houder zijn van een van de hierna vermelde 
diploma's: 
1. licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen; 
2. licentiaat in de beroepsoriëntering en -selectie; 
3. licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen (alle rich-

tingen). 

Duur van de cyclus: 2 jaar. 
Programma: Ie jaar: 30 u. (1970-1971), 2e jaar: 60 u. (1971-1972). 
Finaliteit : de kandidaten die regelmatig de cyclus gevolgd hebben 

bekomen een getuigschrift van postuniversitaire specialisatie. 
Aanvullende inlichtingen: te bekomen bij Prof. Dr. W. DE CosTER, 

Seminarie en laboratorium voor experimentele, differentiële en genetische 
psychologie (Blandijnbe~g 2, GENT -Tel. 23.38.21). 

Post-graduaatspecialisatie-getuigschriften op het vermeld gebied 
zullen uitgereikt worden . aan de kandidaten die, behalve de aangeduide 
cursus, één jaar full--time stage gevolgd hebben en deelgenomen hebben aan 
de seminaries. 

·. 

.I 
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FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Speciaal getuigschrift in de fytofarmacie en de fytiatrie i (opgericht 
bij koninklijk besluit dd. 27.11.1958). 

Toelatingsvoorwaardeil: houder zijn van een wettelijk of wetenschap
pelijk diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur voor de schei
kunde en de landbouwindustrieën. 

St1:1dieprogramma: cf. pag. 471. 

Daarenboven moeten de examinandi een werk indienen over een vraag
stuk dat verband houdt met de leerstof. 

Duur der studie : 1 jaar. 

Finalit.eit : na het slagen voor het enig e:Xamen, wordt' aan de examinandi 
het wetenschappelijk getuigschrift van speciale studiën in de fytofarmacie en 
fytiatrie uitgereikt. 

Aanvullende inlichtingen: te bekomen op de Faculteit van de Land
bouwwetenschappen - Coupure links 235, GENT. Tel. 23.69.61. 
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INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

\ op~ericht b~ K.B. dd. 24-3-1967~. 

De licentie in de ontwikkelingssamenwerking kan behaald worden 
in de volgende gespecialisee~de richtingen : 

1. geneeskunde met inbegrip van menselijke voedingsproblemen : 
a .. tropische geneeskunde; 
b. colleges en praktica, in bijzonder aspecten van de geografische patho-

logie; 
2. geologische wetenschappen; 
3. ·biologie; 

4. landbouwwetenschappen; 
5. psychologie en psycha-sociologie; 
6. opvoedkunde; 
7. veeteelt en diergeneeskunde; 
8. ontwikkelingsplanning en -economie; 
9. publieke administratie; 

10. toegepaste wetenschappen. 

Toelatingsvoorwaarden :tot ieder van de respectieve specialiteiten wor
den de houders van het overeenkomstige universitaire einddiploma (doctor, 
licentiaat, ingenieur, apotheker e.d.) toegelaten. Degenen die niet in het 
bezit zijn van zulk overeenkomstig einddiploma, kunnen bij besluit van de 
Raad van Beheer, op eensluidend advies van het Interfacultair Studie- en 
Vormingscentrum voor Ontwikkelingssamenwerking, toegelaten worden. 

Het studieprogramma van de licentie in de ontwikkelingssamenwerking, 
die «als postgraduaat-vorming zou worden georganiseerd », omvat een alge
meen eneen - op grond van de gekozen richting- gespecialiseerd gedeelte. 

Studieprogramma: cf. pag. 473 en 474. 

«Het gespecialiseerd gedeelte » betreft de oriëntering van de eigen 
vakspecialiteit op de problemen van de ontwikkelingslanden. 

De Raad van Beheer zal elk jaar bepalen welke richtingen in de loop 
van het volgende academisch jaar zullen onderwezen worden. 

Bovendien moeten de gegadigden uiterlijk op de door de examencom
missie te bepalen datum een eindestudiewerk voorlegg~n in de vorm van een . 
verhandeling met betrekking tot de door hen gekozen specialiteit. 

Finaliteit : aan de kandidaten zal het wetenschappelijk diploma van 
licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking worden uitgereikt. 

Daarenboven zullen van de gegadigden worden gevergd : het leveren van 
zelfstandig werk en het bijwon~n van voordrachten (naast gewone voordrachten 
en voor zover mogelijk : voordrachtencycli in verband met de cultuur en de 
problemen van zwart-Afrika, het Verre Oosten, Latijns Amerika enz.). 

Het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking kan worden afgelegd 
in. één van de hierboven vermelde richtingen. 

Tot het doctoraat in de ontwikkelingssamenwerking worden de houders 
van het diploma van licentiaat in de ontwikkelingssamenwerking toegelaten. 
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Het examen omvat het indienen van een oorspronkelijk proefschrift, 
al dan niet gedrukt, en van drie door de examencommiSSie aangenomen 
stellingen. 

Het proefschrift en de stellingen worden in het openbaar door de exami
nandus verdedigd. Ze moeten van de Raad van het Centrum worden voor
gelegd tenminste één maand vóór de dag, bepaald voor het examen. 
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MEDEDELING AAN 
DE ~TUDENTEN 

Aanvang academisch jaar 1970-1971 : 5/10/1970 
« « 1971-1972: 4fl0fl971 

Aanvang tweede semester: 1/2/1971 

Vakantieperioden: 21/12/.1970- 2/1/1971 
5/ 4/1971 - 17/4/1971 

26/ 7/1971- 11/9/1971 

Studie-inlichtingen en -getuigschriften te bekomen : 
- iedere voormiddag, tussen 9 en 12 u. ('s zaterdags gesloten). 
- woensdagnamiddag, tussen 14 en 1 7 u. 

St.-Pietersnieuwstraat 25, Gent, 1 e kelderverdieping. 

LET OP! - Iedere verandering van studiegroep moet aan de Rector 
schriftelijk worden aangevraagd vóór 1 november 1970. 

- Na deze datum wordt desgevallend een tweede inschrijving 
verejst. 

Volgende diensten kunnen eveneens geraadpleegd worden (uitgezonderd de zaterdag) : 

1. De Sociale Dienst : St. Pietersnieuwstraat 72 - Tel. 25.82.67. 

a. Hoofd van dienst : 
- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op woensdag). 
- woensdagnamiddag tussen 14 en 1 7 u. 

- op afspraak. 

b. Afdeling studiebeurzen._: 
- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve woens-dag). 
- 's namiddags tussen 14 en 17 u. 

c. Afdeling kamerdienst : 
- · iedere namiddag, tussen 13.30 en 17 u. 

d. Afdeling jobdienst : 
's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op dinsdag en donderdag). 

- 's namiddags tussen 14 en 18 u. 

e. Mdeling buitenlandse studenten : 
- 's voormiddags tussen 9 en 12 u. (behalve op dinsdag en donderdag). 
- 's namiddags tussen 14 en 17 u. (behalve op maandag, woensdag en 

vrijdag). 
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2. Dienst. voor Inwendige Ziekten- Tel. 22.57.41 ( 10 lijnen) - toestel 2335. 

Afdeling : Algemene Inwendige Ziekten (poliklinische consultaties) Aca
demisch Ziekenhuis. 

Medische hulp aan studenten. 

Consultatie : woensdagnamiddag van 14 tot 16 u. 

3. Dienst voor Studieadvies, Coupure Rechts 86- Tel. 23.41. 77. 
- iedere voormiddag, tussen 8 ll. 30 en 12 u. 
- iedere namiddag, tussen 14 en 1 7 u. 30. 

t 
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